REGULAMIN KOŁA WOLONTARIATU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66 IM. J. KORCZAKA
W KATOWICACH

„ ROZDAJ SIEBIE INNYM ”
Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna
działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według
„Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku,
wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób,
organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach
społecznych.
Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną
do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej
formy spędzania wolnego czasu. Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność,
wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma
wymiar edukacyjno –wychowawczy.

CELE WOLONTARIATU
1. Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.
2. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
3. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.
4. Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:
-cierpliwość,
-otwartość na ludzi,
-skupienie na drugim człowieku,
-gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.
5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,
opowiadanie się za określonymi wartościami.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7. Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego.
8. Nawiązanie nowych znajomości.
9. Bycie potrzebnym.
10. Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

PRAWA WOLONTARIUSZA
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.
3.Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych
z wykonywaną pracą.
6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy uprzedzając odpowiednio wcześniej
koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

CECHY WOLONTARIUSZA
1. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.
2. Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili dla potrzeb wolontariatu.
3. Empatia, wrażliwość, otwartość, odpowiedzialność, systematyczność.
4. Wysoka kultura osobista.

SYSTEM REKRUTACJI
Informacja o rekrutacji:
1. Gazetka szkolna zachęcająca młodzież do włączenia się w prace wolontariatu.
2. Informacja na temat działalności wolontariatu znajdująca się na stronie internetowej
naszej szkoły oraz stronie portalu społecznościowego Facebook.
3. Lekcje katechezy i wychowawcze poświęcone idei wolontariatu i miłości bliźniego.
4. Zachęcanie do działalności wolontariackiej podczas rozmów prowadzonych z
uczniami.
Zasady rekrutacji:
5. Do Szkolnego Koła Wolontariatu mogą należeć uczniowie klas 4-8.
6. Członek Szkolnego Koła Wolontariatu nie może sprawiać kłopotów wychowawczych
i powinien być przykładem do naśladowania.
7. Nabór wolontariuszy odbywa się we wrześniu przez zgłoszenie się do szkolnego
koordynatora odpowiedzialnego za wolontariuszy. Koło liczy 40 osób.

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.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
2. Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
5. List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy.
6. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
7. Działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu jest bezinteresowna, dlatego nie podlega ocenie
i nie wpływa na ocenę z zachowania.

KARANIE WOLONTARIUSZY
1. Za naruszanie zasad dobrego zachowania i niegodne reprezentowanie szkoły wolontariusz
może być wykluczony ze Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Statutu
Szkoły, Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz w przypadku stwierdzenia braku aktywności.
3. Z listy wolontariusza może skreślić opiekun wolontariatu wraz z wychowawcą ucznia
lub Dyrektor Szkoły.

