„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
działającego przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki
w Katowicach

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).
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Wstęp

Wolontariat szkolny to bezpłatne, dobrowolne, bezinteresowne i świadome działanie
społeczności szkolnej, w tym nauczycieli i rodziców na rzecz potrzebujących osób
czy instytucji.
Wolontariat uczy postawy otwartości, szacunku i tolerancji. Stwarza okazję
do rozwoju takich cech jak wrażliwość i troska o drugiego człowieka. Pomaga w szukaniu
i budowaniu właściwych wartości, rozwija zainteresowania, wskazuje na możliwe sposoby
pożytecznych form spędzania wolnego czasu. Podejmowane przez wolontariuszy działania
wpływają pozytywnie na ich rozwój i kształtują osobowość, wpisują się również
w działalność wychowawczo – profilaktyczną szkoły.

1. Postanowienia ogólne

Wolontariat - to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność na rzecz potrzebujących,
wykraczająca poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu – to osoba działająca na zasadach wolontariatu.
Wolontariuszem może zostać każdy uczeń wyrażający chęć niesienia bezinteresownej pomocy.
Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się
na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, prowadzoną przez szkołę i związane
z nią organizacje samorządowe i pozarządowe.
Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają
nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz
koordynują, nadzorują i wspierają działania uczniów. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami
organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.
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2. Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości, otwartości,
odpowiedzialności, zaangażowania i bezinteresowności.
2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i życzliwej pomocy innym, zapoznanie
z ideą wolontariatu.
3. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i zdobywanie doświadczenia w nowych
dziedzinach.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i inspirowanie do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
5. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla członków SKW, dbanie o ich rozwój.
6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w środowisku szkolnym i lokalnym.
7. Sposoby działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
- zbiórki darów rzeczowych;
- udział w akcjach charytatywnych;
- udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
- inicjowanie akcji i ich organizacja;
- promowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.
8. W związku z tym, że Szkolne Koło Wolontariatu działa na zasadzie akcyjności,
harmonogram działań ustalany jest na bieżąco.
9. W związku ze specyfiką działalności Koła, a także uwzględniając sytuację uczniów
m.in. dojazdy do szkoły, Szkolne Koło Wolontariatu nie posiada stałej liczby członków.
Uczniowie zgłaszają się samodzielnie do wybranych akcji, uwzględniając swoje możliwości
i zainteresowania.
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3. Obszary działania
Działalność uczniów zaangażowanych w Szkolne Koło Wolontariatu obejmuje dwa
obszary:
1. teren szkoły i wszelkie prace na rzecz szkoły m.in. włączenie się w przygotowanie imprez
i uroczystości, wspieranie działań już istniejących, współpraca z Samorządem
Uczniowskim;
2. poza terenem szkoły - podejmowanie akcji charytatywnych wspierających zarówno
instytucje, fundacje, stowarzyszenia, jak i osoby prywatne. Stała współpraca z Parafią
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosco w Katowicach.

4. Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który wykazuje chęć niesienia
bezinteresownej pomocy.
1. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do działań wolontarystyczych powinien okazać
opiekunom Koła pozwolenie/zgodę od rodzica/opiekuna prawnego.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady
jego działania.
3. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
4. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
być przykładem dla innych.
5. Podejmując działania wolontarystyczne każdy uczeń powinien sumiennie i rzetelnie
wykonywać swoje zadania, wykazywać się odpowiedzialnością i uczciwością wobec
organizatorów i organizacji, dla której pracuje.
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5. Nagradzanie wolontariuszy
1. Pod koniec roku szkolnego każdy zaangażowany uczeń podejmujący działania wynikające
z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu otrzymuje dyplom i pochwałę Dyrektora Szkoły,
dla najbardziej aktywnych wolontariuszy zostanie wręczony list gratulacyjny dla rodziców.
2. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną
ocenę z zachowania.
3. W miarę możliwości pod koniec roku szkolnego wobec uczniów mających szczególne
zasługi do Szkolonego Koła Wolontariatu może zostać przyznana nagroda rzeczowa.
4. Uczeń biorący udział w minimum dwóch akcjach w czasie nauki w danej szkole może
otrzymać wpis na świadectwo o udziale w wolontariacie (dotyczy to ósmych klas i trzecich
klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019).

6. Sposoby ewaluacji
1. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
3. Zdjęcia z imprez umieszczane na stronie internetowej szkoły;
4. Podziękowania od osób i instytucji.

7. Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków SKW.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Koła.
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