Regulamin organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach
1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza
więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba, która z własnej woli i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze
pomocy społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego
3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Postanowienia ogólne
1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez stwarzanie możliwości
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,
2. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami (w tym z organizacjami harcerskimi),
których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw prospołecznych wśród
młodzieży oraz działalność wychowawcza, mająca na celu poszerzanie i wzbogacanie
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację
w szkole prowadzi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, Samorząd Uczniowski lub grupa
uczniów pod opieką nauczyciela, który podejmuje się opieki nad szkolnym wolontariatem.
4. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów
prawnych).
5. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie
utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków szkolnych.
Cele wolontariatu.
1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
5. Dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
7. Uczestnictwo uczniów w życiu społecznym.
8. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
9. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Formy działania
Wolontariat szkolny może realizować swoje działania poprzez:
1.

Organizowanie zbiórek na rzecz lokalnych organizacji.

2.

Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora
szkoły pod nadzorem koordynatora wyłonionego spośród nauczycieli.

3.

Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych
i wychowawczych itp.

4.

Spotkania, stronę internetową.

5.

Imprezy kulturalno-charytatywne.

6.

Imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.

7.

Inną działalność zatwierdzoną przez dyrektora szkoły, mającą za zadanie promowanie idei
aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Formy doceniania uczniów zaangażowanych w pracę wolontariatu
Zaangażowanie uczniów w pracę wolontariatu można docenić m.in. poprzez:
1. Przyznanie dodatnich punktów z zachowania, zgodnie z zapisami ujętymi w Wewnątrzszkolnych
Zasadach Oceniania
2. Wyrażenie uznania słownego, w tym pochwała dyrektora na forum szkoły.
3. Umieszczenie nazwisk zaangażowanych uczniów i opiekunów w sprawozdaniu organizacji, na
stronie internetowej szkoły i instytucji zewnętrznej, na gazetce szkolnej itp.
4. Wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom.
5. Wręczenie nagród rzeczowych na zakończenie cyklu kształcenia.
6. Wpis na świadectwie w przypadku wolontariatu o charakterze ciągłym, trwającym nie krócej niż
jeden semestr.
7. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się na
podstawie zaświadczenia opiekuna tej organizacji i po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
Kserokopię zaświadczenia wychowawca dołącza do arkusza ocen ucznia.

