Załącznik nr 3
do Statutu Publicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 – Szkoły Radości
w Sosnowcu
WOLONTARIAT
§ 1.
1.Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.
1) Postanowienia ogólne:
a) miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 23
w Sosnowcu,
b) wolontariat – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie,
c) wolontariusz – osoba bezinteresownie angażująca się w niesienie pomocy na rzecz
najbardziej potrzebującym, wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie
życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna,
d) Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz
kulturalne, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
2) Cele:
a) zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy
innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
b) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności,
c) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego
i środowiska naturalnego,
d) stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów
pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy,
e) wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym
oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska
szkolnego, łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy
z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
f) przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.
3) Sposoby działania:
a) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
b) promocja idei wolontariatu w szkole,
c) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
d) angażowanie się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym
(np. kwesty uliczne, WOŚP, koncerty charytatywne itp.),
e) organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów szkoły w celu angażowania
młodzieży do działalności wolontaryjnej,
f) indywidualny udział w akcjach poza obszarem szkoły.
4) Struktura Klubu Wolontariatu:

Opiekunowie - koordynatorzy
a) na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoi dwóch koordynatorów:
mgr Barbara Urbanowska i p. Agnieszka Przerada.
Wolontariusz
a) wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym,
b) członkiem Klubu jest młodzież szkolna , respektująca zasady wolontariatu, po
uprzednim przedstawieniu koordynatorom pisemnej zgody rodziców na działalność
charytatywną,
c) członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki
i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych,
d) każdy wolontariusz jest zobowiązany do przepracowania liczby godzin określonej
przez koordynatorów na początku każdego roku szkolnego, liczba godzin jest
określana na podstawie ustalonego planu działań,
e) każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Karty Wolontariusza” wykonane
prace oraz spostrzeżenia i opinie, wpisu dokonywać mogą także koordynatorzy oraz
osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa na terenie szkoły i poza nią,
f) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracach, a także w spotkaniach
i warsztatach dla wolontariuszy,
g) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych,
h) każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie,
i) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych,
j) każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym
oraz Regulaminie.
5) Obszary działania:
Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa
zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
6) Realizowane zadania:
a) organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,
b) współpraca z Domem Seniora polegająca na regularnym odwiedzaniu osób starszych
c) i samotnych, pomocy w drobnych pracach domowych oraz wspólnym spędzaniu
wolnego czasu,
d) organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków SKW o tematyce zgodnej
z potrzebami,
e) współpraca z SU kl. IV-VIII polegająca na udziale wolontariuszy w zbiórce pieniędzy
podczas WOŚP, oraz innych imprez,
f) wspieranie leczenia i akcji charytatywnych poprzez organizowanie i udział
w zbiórkach plastikowych nakrętek,
g) działania inne, poza terenem szkoły.
7) Nagradzanie wolontariuszy:

a) nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności,
b) nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach ostatniego spotkania SKW w danym
roku szkolnym, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące
działalność Klubu,
c) formy nagradzania:
- wyrażenie uznania słownego,
- pochwała na forum Klubu i szkoły,
- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, na stronie internetowej szkoły,
- wręczanie listów pochwalnych, dyplomów oraz nagród rzeczowych,
d) praca w wolontariacie jest także doceniana wpisem na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, informującym o aktywności absolwenta (wolontariusza SKW) na rzecz
innych ludzi lub środowiska szkolnego w formie wolontariatu.
§ 2.
Terminologia
1.Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
2.Wolontariat uczniowski – jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne. Wolontariat uczniowski działa tam, gdzie może służyć ludziom,
którzy tego potrzebują.
§ 3.
Dokumentacja
1.Zgoda Rodziców
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach
wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu
Wolontariatu oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca
pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.
………………………………………
data podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu .
………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

2. Kwestionariusz „Wolontariusz”
1) Kim jestem?
a) Imię i nazwisko:……………………………………………
b) Klasa:………………………………………………………
c) Wiek (data urodzenia):…………………………………….
2) W czym jestem dobry? …………………………………………………………………………
3) Jak i kiedy mogę pomagać?
…………………………………………………………………………………………
3. Karta działalności Wolontariusza
………………………………………………..
Imię i nazwisko wolontariusza klasa
1.data akcji :…………………… miejsce:……………………………………………….
2. organizator :……………………………………………………………………………
3. imię i nazwisko opiekuna :…………………………………………………………..
4. opis podjętego działania……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
Podpis opiekuna

§ 4.

1.Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).
2) Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 1365).

