Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami
\ Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56A
tel./fax 42 215 28 46
e-mail:sekretariat@sp9pabianice.pl

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego
w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie
na rzecz innych.
b) Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia i pracownika Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach, który dobrowolnie
i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna.
§1
Postanowienia ogólne
1. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do uczniów klas IV – VIII, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne i kulturalne.
2. Opiekę nad kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły koordynator, który czuwa
nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
3. Opiekę nad działaniami koła sprawują opiekunowie poszczególnych sekcji, którzy inicjują
i nadzorują pracę wolontariuszy oraz uzgadniają wszelkie działania z koordynatorem
Szkolnego Koła Wolontariatu.
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4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby
wyrażające chęć pomocy innym.
5. Celem działania koła jest:
a) kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci, rozwijanie postaw otwartości
i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska;
b) zaangażowanie dzieci do czynnej, dobrowolnej pomocy niepełnosprawnym, chorym,
samotnym, do pomocy rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
c) wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej;
d) aktywizowanie do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i akcyjnym;
e) zapoznawanie i promocja idei wolontariatu w szkole;
f) kształtowanie umiejętności działania zespołowego i nauka samorządności;
g) aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w pracę
wolontaryjną w środowisku lokalnym.
§2
Formy działania
1. Koło prowadzi lub organizuje spotkania i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny
rozwój.
2. Do form działania koła można zaliczyć:
 zbiórki darów rzeczowych;
 udział w kwestach, zbiórkach pieniędzy do puszek, zbiórkach darów organizowanych
przez inne organizacje za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem koordynatora koła,
 włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek
opiekuńczych i wychowawczych;
 udział w akcjach charytatywnych;
 udział i organizacja wydarzeń kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
 imprezy sportowe, festyny, loterie, aukcje;
 promocja wolontariatu w lokalnym środowisku;
 spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, strona internetowa;
 imprezy kulturalno - charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.;


pomoc koleżeńska, np. pomoc w lekcjach.
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§3
Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
wolontariatu szkolnego.
3. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na
współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy
odrabianiu lekcji uczniów.
4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu szkolnego.
5. Wolontariusz ma prawo do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
6. Wolontariusz, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma
obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.
§4
Nagradzanie wolontariuszy
1. Co najmniej raz w roku organizuje się spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym
będzie podsumowana działalność członków koła.
2. Członkowie koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a) pochwałę opiekuna koła z wpisem do dziennika,
b) pochwałę Dyrektora Szkoły na forum szkoły;
c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie szkolnej;
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom;
e) wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie ośmioletniego cyklu
kształcenia.
§5
Organizacja
1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo
- kontrolnemu.
2. Na początku roku szkolnego wybierana jest Rada Wolontariatu, w skład której wchodzą
przedstawiciele

klas

IV

–

VIII.

Rada,

spośród

swoich

członków,

wybiera

przewodniczącego Szkolnego Koła Wolontariatu.
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3. Członkowie koła znają regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu i plan pracy na dany rok
szkolny.
4.

Pracą koła kieruje koordynator, do którego zadań należy:
a) planowanie kierunków działań;
b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy opiekunów, kierujących
działaniami wolontariuszy;
c) wspieranie wolontariuszy w działaniach;
d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami;
e) inspirowanie członków do podejmowania działań;
f) stały kontakt z Dyrekcją Szkoły;
g) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy;
h) przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej
aktywnych członków koła.
§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Koordynator opracowuje harmonogram działań koła na dany rok szkolny.
3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
4. Działania koła są wspierane przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Samorząd
Uczniowski.
§7
Koordynatorzy i opiekunowie
1.

Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu – Dorota Piskorska, Ilona Szkudlarek.

2.

Opiekunowie sekcji:
 Polski Czerwony Krzyż – opiekun: Beata Zakrzewska;
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- opiekun: Małgorzata Grzywacz;
 Schronisko dla zwierząt – opiekun: Edyta Łyszkowska, Anna Ozimek;
 Akcje ekologiczne - opiekun: Anna Szmidt – Pawłowska.
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