Regulamin
Szkolnego
Wolontariatu
przy
Szkole
Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych
lub na rzecz społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinnokoleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem
może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
3. Wolontariat Szkolny - skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać
najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym
i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, pomoc w nauce
pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela
szkoły).
§ 2. Cele i działania
1. Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
5. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
o charakterze regularnym i/lub akcyjnym.
6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
§ 3. Prawa wolontariusza
1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń, pracownicy
sympatycy szkoły, a także rodzice.
2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają
o sobie.
3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować
o rodzaju i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach
porozumienia.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze
nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych
członków wolontariatu.
6. Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść
uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna wolontariatu szkolnego.
§ 4. Obowiązki wolontariusza
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
działanie w wolontariacie (porozumienie).
2 Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w ustalonych
pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Każdy wolontariusz ma obowiązek raz w tygodniu zgłosić się do opiekuna
wolontariatu.
5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym
wolontariuszom.
6 Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za
swoją pracę.
7. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać
kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za
nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz po braku
aktywności nieusprawiedliwionej nieobecności.
9. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają
potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika placówki (podpis czytelny).
§ 5. Nagradzanie wolontariuszy
1.Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum klasy i szkoły.
c) uwzględnienie aktywnym absolwentom na świadectwie działalności na
rzecz wolontariatu.
2. Absolwenci szkoły najbardziej aktywni otrzymają wyróżnienie i tytuł super
wolontariusza.
3. Zasłużeni wolontariusze nominowani są do nagród przyznawanych przez
Powiatowe Centrum Wolontariatu Lubinie oraz TPD O/Okręgowy w Legnicy z
okazji Światowego Dnia Wolontariatu.
§ 6. Zasady przyznawania wyróżnień za pracę w wolontariacie
1. Wyróżnienia przyznaje opiekun wolontariatu absolwentom szkoły na koniec
roku szkolnego.

2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej)
za udział w wolontariacie, pod warunkiem aktywnej działalności).
3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną
uwzględnione przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym.
4. Wolontariusz może uzyskać wyróżnienie poprzez:
A) aktywny udział w akcjach charytatywnych lub kulturalnych różnego typu.
- pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,
- zajęcia charytatywne lub kulturalne organizowane przez szkołę
(pod nadzorem nauczyciela szkoły), środowisko lokalne
- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw własnych wolontariatu
B) pełnienie funkcji w Szkolnym Wolontariacie
a) koordynator wolontariatu szkolnego
b) pomoc opiekunowi wolontariatu w różnych działaniach na rzecz
wolontariatu.

CECHY WOLONTARIUSZA


Optymizm i chęć do działania.



Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.



Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.



Odwaga, empatia i otwartość.



Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość.



Kultura osobista.



Współdziałanie.



Tolerancja i akceptacja.



Prawo do słabości.

 Dążenie do samodoskonalenia się.

PLANOWANE EFEKTY
1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania
czasu wolnego.
2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.
3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości
w stosunku do innych.
4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym,
przyjaznym.
5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.
6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością,
wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią
niesienia pomocy innym.
Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia
Ogólnego ONZ z lipca 1997r.
To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas
i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

