Regulamin

Szkolnego Klubu

Wolontariatu

przy

Szkole Podstawowej nr 25

im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu
może zostać wolontariuszem.
Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu
Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu.
Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

I Postanowienia ogólne:
1. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i
kulturalne.
2. Szkolny Klub Wolontariatu został powołany w celu zainteresowania młodzieży
pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga
w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3. Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły
pod nadzorem Dyrekcji.
4. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawuje opiekun, który czuwa nad tym,
by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu
Wolontariatu. Wspierają go nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole.
II Struktura:
1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:
a) Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu (nauczyciel szkoły);
Zadania:
1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi
współpracuje wolontariat szkolny.

2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
4. Organizowanie

spotkań

mających

na

celu

zapoznanie

uczniów

z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstania zaniedbań
w czasie pracy wolontariusza.
7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza (5
grudnia).
8. Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
b) Nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole;
c) Lider Klubu (wybrany spośród uczniów);
d) Członkowie Klubu – uczniowie szkoły.
Zadania:
1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać uczeń respektujący
zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej
zgody rodziców na działanie w wolontariacie (zał. 1) oraz podpisaniu
Deklaracji przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu (zał. 2)
2. Działalność

Klubu

opiera

się

na

zasadzie

dobrowolności

i bezinteresowności.
3. Członkowie Klubu mogą podejmować działania wolontaryjne w dowolnym
wymiarze czasu, który nie utrudni im nauki w szkole i pomocy w domu.
4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią
niesienia pomocy, troską o innych.
5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie uczestniczyć w działalności
Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje
zdolności i doświadczenie.
6. Każdy członek Klubu stara się swoim postępowaniem promować ideę
wolontariatu, być przykładem dla innych.
7. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w
Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz w Karcie Wolontariusza
(zał. 3).
8. Członkostwo w Klubie ustaje przez:
a) Ukończenie lub zmianę szkoły;

b) Dobrowolne wystąpienie;

Nagradzanie wolontariuszy:
1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:
a) Wyrażenie uznania ustnego;
b) Pochwałę na forum szkoły (od Koordynatora, Dyrektora);
c) Uwzględnienie

działań

przy

ocenie

zachowania

(zgodnie

z

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceny Zachowania);
d) Wręczenie dyplomu;
e) Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie
dla działalności wolontariusza

III Cele i działania:
1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów Szkoły
Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu do świadomej,
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu
oraz jej propagowanie.
2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności. Są to w szczególności:
a) Kształtowanie postaw prospołecznych;
b) Budowanie

tradycji

szkoły

zgodnie

z

założeniami

programu

wychowawczego;
c) Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
d) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
tworzenie więzi ze środowiskiem;
e) Rozpoznawanie

konkretnych

potrzeb

w

najbliższym

środowisku

oraz organizowanie pomocy;
f) Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne
organizacje działające w tym samym celu;

g) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
h) Budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji
i poszerzaniu własnych zainteresowań;
i) Odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;
j) Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
k) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
l) Nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu
wolnego;
m) Wzmacnianie postawy empatycznej;
n) Kształtowanie postawy szacunku dla otaczającego nas świata;
o) Wzmacnianie aktywności uczniów;
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej
i społecznej.
4. Współdziałanie

z

organizacjami

samorządowymi,

społecznymi,

fundacjami,

stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
6. Miejscem działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka
Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu.
7. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
a) Organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz akcji wolontariatu na terenie
szkoły i przedszkola
b) Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
działającymi w tym samym celu.
Zasady udziału wolontariuszy szkolnych określa porozumienie o
współpracy stanowiące załącznik do regulaminu (zał. 4). Porozumienie
zawiera Dyrektor z przedstawicielami działalności pozarządowej będącej
organizatorem akcji.
8. Sposoby ewaluacji:
a) Ankieta dla wolontariuszy;
b) Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu;
c) Rejestr

akcji

charytatywnych,

instytucji,

wolontariusze;
d) Informacje na stornie internetowej szkoły;

w

których

są

obecni

e) Zdjęcia z imprez;
f) Podziękowania dla osób, instytucji;
g) Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;
h) Dzienniczek Wolontariusza (zał. 5);

Zał. 1
………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna
…………………………………………………
Adres zamieszkania

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

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka ………………………………………….,
w działaniach wolontaryjnych prowadzonych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu
w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 15 we Wrocławiu pod opieką nauczyciela szkoły/ opiekuna wolontariatu.
Oświadczam, iż znane są mi cele i działania Klubu, a także idea wolontariatu, u podstaw
której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny, pomocniczy
i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariusza świadczeń.

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i dziecka dla celów określonych w Regulaminie Szkolnego Klubu
Wolontariatu.
Wyrażam

zgodę

na

wykorzystywanie

wizerunku

dziecka

do

celów

związanych

z informowaniem oraz promowaniem prowadzonych działań (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

...............................................................................
Data, podpis Rodzica

Zał. 2
KARTA WOLONTARIUSZA
Każdy ma prawo być wolontariuszem.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. Rozwinięcia
zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach.
Prawa wolontariusza:
1. Wolontariusz może podejmować działania wolontaryjne w dowolnym wymiarze
czasu, który nie utrudni mu nauki w szkole i pomocy w domu.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu
Wolontariatu oraz nauczycieli, którzy współdziałają w Klubie.
3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanych
działaniach wolontaryjnych.
5. Wolontariusz

powinien

mieć

jasno

określony

zakres

swoich

obowiązków

w poszczególnych inicjatywach.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o wszelkich trudnościach związanych
z wykonywanymi działaniami.
7. Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem.
8. Wolontariusz ma prawo do satysfakcji z wykonywanej pracy.
9. Wolontariusz ma prawo pytać o rzeczy, których nie rozumie.
10. Wolontariusz nie powinien ponosić strat finansowych w związku z podejmowanymi
działaniami.
11. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
12. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i z niego odejść.

Obowiązki wolontariusza:
1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Członkowie wolontariatu starają się zachowywać kulturalnie i są wzorem dla innych
uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią.
5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Kodeks etyczny wolontariusza:
1. Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości
tego, co robisz.
3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
4. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się,
że mają swoje uzasadnienie.
5. Mówić otwarcie – pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione
wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły
w osobą stwarzającą problem.
6. Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.
7. Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą
satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
9. Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to,
co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
10. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na
własną rękę jest mało skuteczny.

Zał. 3

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy
Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
we Wrocławiu prowadzonego pod opieką nauczyciela szkoły.
Oświadczam, że znane są mi cele i działania Klubu, a także idea wolontariatu u podstawy
której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny, pomocniczy
i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.
Jednocześnie oświadczam, iż znam prawa i obowiązki , a także Kodeks etyczny
wolontariusza.
Zobowiązuje

się

do

przestrzegania

Regulaminu

Szkolnego

Klubu

Wolontariatu

oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

………………………………….

……………………………………

(podpis wolontariusza)

(podpis rodzica/ opiekuna)

Zał. 4
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich nr ………. Zawarte w dniu
.………….. w ……………………………….. pomiędzy ……………….…………………….
reprezentowanym przez ……………………………………, zwanym dalej „korzystającym”,
a ……………………………………… legitymującym się…………………………………….
nr ……………… PESEL ……………………….. zwanym dalej „wolontariuszem”.
Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016
r. poz. 239) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Wolontariusz/opiekun prawny (niepotrzebne skreślić) oświadcza, że chce wykonywać
świadczenia wolontariackie osobiście/lub (niepotrzebne skreślić) pozwolić swojemu
podopiecznemu na udział w wolontariacie.
§1
1. Korzystający powierza wykonanie wolontariuszowi, a wolontariusz podejmuje się
wykonania na rzecz korzystającego następujących czynności:
a. ……………………………………………
b. ……………………………………………
c. ……………………………………….……
2. Czynności, o których mowa, będą wykonywane w obecności opiekuna Szkolnego Klubu
Wolontariatu ……………………………………………… wyznaczonego przez Dyrektora
…………………………..……………….. lub jego zastępcę według ustalonego miesięcznego
harmonogramu dostosowanego do potrzeb i możliwości obu stron.
§2
1. Strony ustalają, że czynności określone w § 1 zostaną wykonane w okresie od …………….
do…………….
2. Miejscem wykonywania czynności będzie …..................................................................……
z siedzibą w ………………………………………………………………………………….….

§3
Ze względu na charakter i ideę wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
§4
Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego
wykonywania świadczeń oraz takie warunki zobowiązuje się zapewnić.
§5
Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
§6
Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
podczas wykonywania porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną
i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
§7
1.

Porozumienie

może

być

wypowiedziane

przez

każdą

ze

stron

w terminie...............................................
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z ważnych
przyczyn.
3. Za ważne przyczyny strony uznają:
a. np. nagłe zdarzenie losowe
b. ……………………………..………..…
c. ……………………………………..…..
§8
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
1. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez korzystającego
pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń. Zaświadczenie to na wniosek
wolontariusza zawierać będzie informacje o zakresie wykonywanych świadczeń

……………………….……..

…………………………..………………………

Korzystający

Wolontariusz/opiekun

prawny

wolontariusza

