REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE
Postanowienia ogólne:
Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego.
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.

Prawa wolontariusza:
1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Zielonej Górze.
2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza poświęcają się dla innych, ale nie zapominają
o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu.
5. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej
opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.
6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę przez przyznanie punktów.

Obowiązki wolontariusza:
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w Szkolnego Klubu Wolontariusza i jego poszczególnych akcjach.
2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza systematycznie uczestniczą w pracach
wolontariatu, a także w spotkaniach w ciągu całego roku szkolnego.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
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6. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza muszą w szkole i poza nią zachowywać się
kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Działalność wolontariatu:
1. Udział w akcjach : Caritas, UNICEF, Nasz Dom, Fundacji im. Ks. dr Mosinga, Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia, PAH, Schroniska dla zwierząt.
2. Pomoc potrzebującym.
3. Zbieranie pieniędzy, kwestowanie.
4. Współpraca z hospicjum i miejskimi przedszkolami.
5. Szkolna pomoc dla uczniów klas młodszych.
6. Przygotowywanie plakatów i innych informacji związanych z działalnością wolontariatu.

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:
1. Przyznawanie punktów odbywa się na bieżąco po każdej akcji w karcie wolontariusza.
2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu i raz w semestrze sprawdzają karty.
3. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie szkolnym;
w szczególności za udział w:
- akcjach (5 – 20 punktów za jedną akcję);
- zbiórkach (5 punktów za jedną zbiórkę);
- wyjściach wolontariatu do instytucji (5 - 10 punktów za jedno wyjście);
- zebraniach (5 – 10 punktów za rok);
- innych działaniach klubu wolontariusza (wg uznania).
4. Ilość punktów potrzebnych do uzyskania wpisu na świadectwo szkolne za działalność
w Szkolnym Klubie Wolontariusza:
- 100 punktów dla wolontariuszy biorących udział tylko w akcjach organizowanych przez
Szkolny Klub Wolontariusza;
- 60 punktów dla wolontariuszy działających w Szkolnym Klubie Wolontariusza, którzy
współpracują z innymi ośrodkami pomocy i posiadają dokument potwierdzający takie
uczestnictwo w wymiarze co najmniej 15 godzin.
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5. Wpis na świadectwo „Aktywny udział w pracach szkolnego wolontariatu” otrzymuje
wolontariusz, który prowadził systematyczną działalność na rzecz Szkolnego Klubu
Wolontariusza cały rok szkolny.
6. Uczniowie pomagający w instytucjach lub stowarzyszeniach świadczących wolontariat,
posiadający zaświadczenie wykazujące minimum 35godzin pracy w bieżącym roku
szkolnym, otrzymają wpis „Udział w pracach wolontariatu lokalnego”.

Załącznik nr 1
Zobowiązanie wolontariusza

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.

……………………………..
(data i podpis wolontariusza)
………..………………………
(data i podpis rodzica/ opiekuna)
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