REGULAMIN WOLONTARIATU
Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy świetlicy i bibliotece
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.
Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego.
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 społeczne, charytatywne, kulturalne.
Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, poczucia odpowiedzialności.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Regularne angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Prawa wolontariusza.
1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
im. Batalionu „Zośka”.
2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. Takie jak dodatkowe zajęcia
z dziećmi i rozszerzanie ich kreatywności.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu. Z pytaniami i nieporozumieniami należy kierować się do Pani Doroty Stańczak
i Pani Anny Domańskiej- Cieślak.
6. Każdy może przystąpić do grupy wolontariuszy jak i od niej odejść, uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
7. Wolontariusze mogą być nagradzani za swoją pracę, ale w zamian za to muszą wykazywać
się odpowiedzialnością i dojrzałością we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach
wolontariatu.
Obowiązki wolontariusza.
1. Uczeń musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).
2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu,
a także w spotkaniach i warsztatach doskonalących umiejętności potrzebne w pracy
wolontariackiej (np. umiejętność czytania baśni).
3. Wolontariusze są słowni i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie nawzajem i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze działają bezinteresownie, nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych
świadczeń za swoją pracę.
6. Członkowie Wolontariatu Szkolnego starają się w szkole i poza nią zachowywać
kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów i dzieci.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Wolontariatu.
Nagradzanie wolontariuszy.
1. Praca wolontariusza jest bezinteresowna.
2. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) słowne wyrażenie uznania,
b) pochwałę na forum szkoły,
c) spostrzeżenia pozytywne mające wpływ na ocenę zachowania,
d) dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe,
e) wpis na świadectwie (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami MEN).
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza i propagujący to zachowanie.
4. Inne korzyści z pracy w wolontariacie:
a) uczniowie mogą zdobyć szacunek i uznanie innych,
b) wolontariat łączy ludzi z różnych grup wiekowych i społecznych oraz pozwala
na nawiązanie z nimi więzi,
c) poczucie spełnienia i radość z uśmiechu na twarzach dzieci (bezcenne!),
d) możliwość wykazania się i sprawdzenia, na ile nas stać.
Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie
opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
3. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia konsekwencji, jeśli uczeń nie
wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji)
z powierzonych mu obowiązków.
Rozpowszechnianie idei pracy w wolontariacie.
1. Każdy wolontariusz może wykonać prezentację o swojej pracy, co pomoże opiekunom
i wychowawcom bardziej docenić jego pracę.
2. Można wykorzystać rysunki dzieci oraz ich opinie o wolontariuszach w celu reklamowania
wolontariatu, np. na gazetce szkolnej.
3. Wolontariusze mogą pisać związane z wolontariatem notatki i artykuły na stronę
internetową szkoły oraz do prasy lokalnej.
4. Szkolny Wolontariat przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie może posiadać swoje konto na portalu społecznościowym.

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do
nas.”
Flora Edwards
Załącznik I
Celestynów……….201..r.
Zobowiązanie Wolontariusza
Ja, …...............................................................................................zobowiązuję się do pracy
w Wolontariacie Szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie.
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz
zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz
sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

……………………………………
czytelny podpis wolontariusza

Zgoda Rodziców/Opiekunów

Wyrażam zgodę na pracę mojego syna/ mojej córki …...............................................
w Wolontariacie Szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie w roku szkolnym …............................
Zgadzam się na jego/ jej pracę (czytanie, asystowanie podczas zajęć, wykonywanie
materiałów edukacyjnych) w grupach przedszkolnych w budynku Samorządowego
Przedszkola
w Celestynowie oraz w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie.
…….………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

