Regulamin
Szkolnego Koła
Wolontariatu
w Szkole Podstawowej Nr 55
w Szczecinie

Szczecin 2019

Podstawa prawna
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została
opublikowana w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające
ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29
maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874 - w dalszej części nazywana przepisami
wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29
czerwca 2003 r. (nowelizacja marzec 2010 r.)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające warunki
angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z 1
września 2000 r.
Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:
 zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych,
chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 promowanie życia bez uzależnień.
§1
Postanowienia ogólne
1)Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz
potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko przyjacielskie.
2)Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3)Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych,
którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4)Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na
terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i nauczycieli, włączającą się na
zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo –
wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje
samorządowe jak również pozarządowe.
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5) Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora szkoły
nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze
Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.
§2
Cele działania
1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego.
2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej
pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3.Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i
bezinteresowności.
4.Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz
szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia
młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej
oczekującymi.
5.Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
6.Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
7.Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: praca w
świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego
typu.
8. Współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
9. Pomoc w działaniach Szkoły i organizacja imprez szkolnych.
10.Prowadzenie spotkań wolontariuszy.
§3
Wolontariusze
1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna
respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła
pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
3.Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym
naukę i pomoc w domu.
5.Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia
pomocy, troską o innych.
6.Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła,
uczestniczyć w spotkaniach wolontariuszy, zgłaszać własne propozycje i
inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
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7.Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, być przykładem dla innych.
8.Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie
Koła.
Każdy członek Koła ma prawo do:






jasno określonego zakresu obowiązków,
prośby o pomoc,
wnoszenia nowych pomysłów,
ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu
zadaniami,
 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:
 być osobą odpowiedzialną,
 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której
pracuje,
 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na
celu rozwijanie wolontariuszy.
§4
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży
do działań:
 na terenie szkoły i na rzecz szkoły:
-organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku
szkolnym,
-współpraca z wychowawcami klas polegająca na pomocy w nauce dzieciom i
młodzieży, organizowaniu dla nich zabaw i imprez okolicznościowych,
-współpraca z Samorządem Uczniowskim polegająca na włączaniu się w
organizację działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski,
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poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich,
chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.



§5
Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu
 Na czele Koła Wolontariatu stoi Rada Wolontariatu, którą tworzą
wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele i trzyosobowa reprezentacja
uczniów.
 Rada Wolontariatu ściśle współpracuje z zespołem nauczycieli, samorządem
uczniowskim i bezpośrednio podlega Dyrekcji szkoły.
 Zgodnie z prawem uczniowie podejmują pracę wolontariacką za
przyzwoleniem rodziców.
§6
Sposoby ewaluacji:








ankieta dla wolontariuszy,
sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu,
rejestr akcji charytatywnych, w których są obecni wolontariusze,
zdjęcia z imprez,
podziękowania od osób i instytucji,
wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy,
Karty Pracy Wolontariackiej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Harmonogram działań Szkolnego Koła Wolontariatu w roku
szkolnym 2019/2020
Załącznik nr 2 – Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach Szkolnego
Koła Wolontariatu;
Załącznik nr 3 – Karta Wolontariusza;
Załącznik nr 4 – Karta aktywności Wolontariusza
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Załącznik nr 1
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Nazwa akcji /
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

imprezy

Szkolenie
uczestników SKW
"Wolontariat w
pierwszych
krokach"

Kromka chleba dla
sąsiada.

Szkoła bez
plastiku.

Zbiórka
plastikowych
nakrętek
Godzina dla
Szczecina

Cel

Termin

Zapoznanie uczniów
z działalnością SKW,
regulaminem
oceniania
wolontariuszy, z
pojęciem
wolontariusz, kto
może nim zostać,
jakie prawa i
obowiązki mają
wolontariusze, jakie
są możliwości pracy
wolontariackiej.
Zbiórka żywności w
sklepach na rzecz
ubogich z
Parafialnym
Zespołem CARITAS
Wsparcie akcji
ekologicznej poprzez
wykonanie plakatów
informacyjnych.
Zbiórka na rzecz
Polskiego
Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Przeprowadzenie
działania
wolontariackiego na
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wrzesień /
październik
2019

Osoby
odpowiedzialne

K. Kozłowska,
A. Kraszewska

wrzesień 2019

Szkolne Koło
Wolontariatu

wrzesień 2019

Szkolne Koło
Wolontariatu

cały rok

Szkolne Koło
Wolontariatu

Październik
2019

Szkolne Koło
Wolontariatu

terenie miasta
Szczecin
Zbiórka darów dla
zwierząt z
Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami
7.
Tydzień
Zapoznanie uczniów
szkoły z pojęciem
wolontariatu.
wolontariusz, kto
może nim zostać,
Podsumowanie
jakie prawa i
działań
obowiązki mają
wolontariackich.
wolontariusze, jakie
są możliwości pracy
wolontariackiej.
Akcje charytatywne
na poszczególnych
poziomach.
8.
TAK,
Zbiórka żywności w
POMAGAM!
sklepach na rzecz
ubogich z
Parafialnym
Zespołem CARITAS
9. Bożonarodzeniowy Zbiórka pieniędzy na
kiermasz ciast i
pomoc potrzebującym
ciasteczek w
uczniom
klasach 4-8
10. Festyn „Pomóż Św. Zbiórka pieniędzy na
pomoc potrzebującym
Mikołajowi”
uczniom klas 0-3
6.

11.

„Paczka dla
zwierzaczka” w
klasach 4-5

Walczyli dla nas zawalczmy dla
nich.
Bożonarodzeniowa
paczka dla
Bohatera.

Zbiórka żywności i
artykułów
chemicznych dla
kombatantów
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Listopad/
grudzień 2019

Wszyscy
nauczyciele
przyrody i biologii.

02-06 12.2019
Finały akcji w
tygodniu
wolontariatu.

Szkolne Koło
Wolontariatu

Grudzień
2019,
marzec 2020

Szkolne Koło
Wolontariatu

grudzień 2019

Samorząd
Uczniowski
klas 4-8

13.12.2019

A. Koczan
D. Mike
M. Kurtyka
Szkolne Koło
Wolontariatu

grudzień 2019

Fundacja
zachodniopomorski
e hospicjum dla
dzieci i dorosłych.

Pomoc dla hospicjum

grudzień 2019

Szkolne Koło
Wolontariatu

Szczęśliwa 13 Koszyk
Wielkanocny dla
Dzieci z hospicjum
14. Błękitne pogotowie

Pomoc dla hospicjum

marzec 2020

Lidia Frelich

Pomoc w nauce
młodszym uczniom
przez ich starszych
kolegów i koleżanki.
Miejsce - biblioteka.

cały rok

15. „Choruję i czytam”

Wypożyczanie przez
chorych uczniów
lektur, które zostaną
dostarczone do domu
ucznia za
pośrednictwem
wolontariuszy po
zamówieniu
telefonicznym
Spotkanie z panią
Adrianną Brzeźniak Misiuro dyrektorem
Szczecińskiego
Centrum Profilaktyki
Uzależnień.
Zbiórka potrzebnych
rzeczy dla SCPU.

cały rok

Szkolne Koło
Wolontariatu,
nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy.
Nauczyciele
biblioteki.
Wszyscy
nauczyciele
biblioteki.

12.

13.

Szczecińskie
Centrum
Profilaktyki
Uzależnień zbiórka
potrzebnych rzeczy
dla bezdomnych i
podopiecznych
SCPU.
17.
Spotkania przy
zupie.
16.

Zbiórka rzeczy
potrzebnych do
organizacji spotkań
przy zupie.
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Grudzień
2019

Szkolne Koło
Wolontariatu

Cały rok
szkolny
2019/2020

Szkolne Koło
Wolontariatu

Angażowanie
młodzieży do
włączania się w
bezpośrednią pomoc
na placu. Pieczenie
ciast.
W zależności od potrzeb harmonogram działań może ulec modyfikacji.
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Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Wyrażam zgodę na aktyny udział mojego dziecka …………………………………,
ucznia klasy ……… w działaniach i pracach Szkolnego Koła Wolontariatu przy
ZSO Nr 3 w Szczecinie.
Oświadczam, że znane są mi cele i zadania koła oraz idea wolontariatu, u podstaw
której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i
pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.
Telefon kontaktowy: …………………………

………………………..

………………….…………….

data

podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 3
KARTA WOLONTARIUSZA NR …………………
Imię i nazwisko ………………………..…………………………………...........…
Adres do korespondencji …………………..………………………….........………
…….…………………………………………………........…
Telefon kontaktowy ……………………………………..................................……
e-mail ……………………………………………................................……………
Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienie, hobby:
…………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………...…
……………..………………………………………………………………….……
Czym chciałbyś/chciałabyś się zajmować, jako wolontariusz?
…………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………...…
……………..……………………………………………………………….………
Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę wolontariacką? ………………...
Czy rodzice wyrazili pisemnie zgodę na pracę w ramach Koła?
TAK

NIE

Zareklamuj siebie – wskaż dziedziny, w których możesz pomóc innym:









Obsługa komputera / Internet ………………………………………..……….
Dobra znajomość języka angielskiego ………………………………………..
Matematyka ……………………………………………………………………
J. polski ………………………………………………………………………
Uzdolnienie muzyczne …………………………………………………………
Uzdolnienia artystyczne ………………………………………………………..
Umiejętności sportowe …………………………………………………………
Dodatkowe informacje …………………………………………………………

………………………..
Data

…………………………….
podpis
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Załącznik nr 4
KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

Imię i nazwisko wolontariusza …………………………………………….....…….

Miejsce świadczeń wolontariackich
……………………………….....…………….

Data

Opis świadczeń wolontariackich
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Liczba
punktów

Podpis
koordynatora

