Załącznik do
Zarządzenia Nr 50/2017
z dnia 24.11.2017r
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

REGULAMIN
SZKOLNEGO
KOŁA
WOLONTARIATU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59 ze zm.)
2. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z
2016r. poz. 1817 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Z 2017r. poz. 170).

§1

1. Ilekroć mowa w regulaminie o:
1) wolontariacie – należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie
na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko –
przyjacielskie;
2) wolontariuszu – należy przez to rozumieć, osobę dobrowolnie i bezinteresownie
pomagającą innym.
§2
1. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne.
2. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora szkoły i
włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – wychowawczą,
prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe, jak równie
pozarządowe.
3. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu koordynowane są przez Radę Wolontariatu
wyłonioną ze składu samorządu uczniowskiego.
4. Opiekę nad Kołem sprawuje opiekun, który czuwa nad tym, aby działalność koła była
zgodna ze statutem szkoły i regulaminem koła.
§3
1. Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu, to w szczególności:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) rozwijanie kompetencji interpersonalnych uczniów;
3) zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
4) uwrażliwienie uczniów na krzywdę i potrzeby innych;
5) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
6) ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim
problemami;

7) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i najbliższym
otoczeniu szkoły;
8) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
9) rozwijanie kreatywności, zaradności, wrażliwości i otwartości;
10) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia
kulturalnego i środowiska naturalnego;
11) przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego;
12) budowanie miłej, przyjaznej atmosfery w szkole.
2. Sposoby działania:
1) wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej;
2) promowanie idei wolontariatu w szkole i poza nią ;
3) organizowanie i realizacja imprez o charakterze charytatywnym;
4) promowanie pozytywnych zachowań i postaw;
5) organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów w celu angażowania młodzieży
do działalności wolontarystycznej.;
6) poszukiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji zadań;
7) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
3.Zasady działania:
1) samorząd uczniowski ze swojego składu w drodze głosowania wyłania

kilkuosobową radę wolontariatu;
2) wybory odbywają się w październiku każdego roku szkolnego;
3) rada wolontariatu wybierana jest na okres jednego roku;
4) rada wolontariatu koordynuje działania Szkolnego Koła Wolontariatu;
5) rada wolontariatu jest pośrednikiem pomiędzy dyrektorem szkoły, a Szkolnym

Kołem Wolontariatu w sprawach ustalania i planowania działań;
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6) opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy

wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów, wybierani spośród kandydatów
wskazanych przez samorząd uczniowski w drodze głosowania;
7) wybory opiekuna SKW odbywają się w październiku każdego roku;
8) opiekun wybierany jest na okres jednego roku;
9) w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni

uczniowie, nauczyciele, rodzice;
10) działalność wolontarystyczna opiera się na zasadzie dobrowolności i

bezinteresowności.
4.Rola opiekuna SKW polega na:
1) opiece nad wolontariuszami;
2) współdziałaniu przy tworzeniu planów działań;
3) koordynowaniu działań SKW;
4) monitorowaniu działań SKW;
5) motywowaniu wolontariuszy;
6) pomocy w sytuacjach trudnych;
7) współdziałaniu z organami szkoły;
8) wspieraniu i nagradzaniu za włożony trud i serce.
§4
1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu
ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
1) środowisko szkolne (wewnętrzne):
a) pomoc koleżeńska,
b) korepetycje uczniowskie,
c) pomoc uczniom potrzebującym pomocy materialnej, rzeczowej itp.
2) środowisko lokalne (zewnętrzne):
a) pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym,
b) organizacja zbiórek, akcji charytatywnych,
c) organizacja uroczystości, np. przedstawień.
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§5
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych.
3. Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność wolontarystyczną, zgłasza własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
4. Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych.
5. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w regulaminie oraz w Kodeksie etycznym
wolontariusza (załącznik nr 1).
§6
1. Każdy wolontariusz ma prawo do:
1) jasno określonego zakresu obowiązków;
2) prośby o pomoc;
3) wnoszenia nowych pomysłów;
4) ciągłego rozwijania swoich umiejętności;
5) ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu
zadaniami;
6) wpływania na podejmowane w ramach działalności wolontarystycznej decyzje.
§7
2. Każdy wolontariusz ma obowiązek:
1) być osobą odpowiedzialną;
2) sumienne i rzetelne wypełniać swoje zadania;
3) być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje;
4) zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych;
5) brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na
celu rozwijanie wolontariuszy.
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§8
1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności, a także służy promocji pozytywnych zachowań w społeczności szkolnej.
2. Podsumowanie pracy wolontariuszy odbywa się 2 razy w roku na apelu podsumowującym
pracę w każdym półroczu.
3.Formy nagradzania:
1) pochwała opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, za aktywne zaangażowanie się
w pojedyncze akcje wolontarystyczne;
2) pochwała dyrektora szkoły, za systematyczną działalność wolontarystyczną;
3) dyplom uznania „Wolontariusz Roku”, za systematyczne działania w ciągu całego
roku szkolnego, zgłaszanie ciekawych inicjatyw i pomysłów;
4) nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolonego dla najaktywniejszych
wolontariuszy;
5) list gratulacyjny do rodziców ucznia, który brał aktywny udział w większości akcji
prowadzonych w danym roku szkolnym, był inicjatorem, pomysłodawcom akcji;
6) wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, informujący o aktywności
absolwenta na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, otrzymuje uczeń,
który aktywnie działał przez co najmniej 3 lata nauki i uczestniczył w wymiarze
powyżej 50% działań wolontarystycznych podjętych w ciągu każdego roku
szkolnego.
4.Zasady przyznawania nagród:
1) poszczególne formy nagród przyznawane są na podstawie informacji
uzyskanych z załącznika nr 2 i 3 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu;
2) załącznik nr 2 i 3 przygotowywany jest przez wychowawców oddziałów
poprzez systematyczne, bieżące wpisywanie działań wolontariuszy;
3) analizy załączników przynajmniej dwa razy w roku dokonuje opiekun koła
wraz z Radą Wolontariatu i o przyznanych nagrodach informują dyrektora
szkoły i wychowawców oddziałów.
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Załącznik nr 1

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości
tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że
mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co
zgodziłeś się zrobić.
Nie składać obietnic, których nie jest się w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną
rękę jest mało skuteczny.
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Załącznik nr 2

ARKUSZ
DOKUMENTUJĄCY
DZIAŁANIA WOLONTARYSTYCZNE

ROK SZKOLNY:
WYCHOWAWCA:
KLASA:

LP.

RODZAJ DZIAŁANIA
WOLONTARYSTYCZNEGO

WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ
W DZIAŁANIU
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Załącznik nr 3
ARKUSZ
PODSUMOWUJĄCY
DZIAŁANIA WOLONTARYSTYCZNE

ROK SZKOLNY:
WYCHOWAWCA:
KLASA:

PODSUMOWANIE ROCZNE (do 15 czerwca danego roku szkolnego)
LP.

WYKAZ UCZNIÓW, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W WYMIARZE
POWYŻEJ 50% (CO NAJMNIEJ 50% + 1) W DZIAŁANIACH
WOLONTARYSTYCZNYCH
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