REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
„Z naszej strony czyńmy dobro, ile w naszej mocy,
na chwałę Panu i niech nam nie zależy, by otrzymać odpłatę.”
św. Józef Kalasancjusz

PRAWA WOLONTARIUSZA:
1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie bezinteresownie służyć innym, żyć
i pracować w Klubie zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
2. Wolontariusz ma prawo dojrzewać do postaw miłosierdzia chrześcijańskiego, które
powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa- słowo-czyn;
3. Wolontariusz ma prawo do jasno określonego zakresu obowiązków
4.Wolontariusz ma prawo do ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
6. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
7. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym
nauki w szkole i pomocy w domu.
8. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych
pracowników Wolontariatu Szkolnego.
9. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej
pracy.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:
1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach
Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje
władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój.
4.Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Klubu i uczestniczyć w
akcjach podejmowanych przez Klub.

5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
poszanowanie prawdy, przyjaźni, życzliwości, pogłębiania i szerzenia chrześcijańskiej
kultury.
6. Wolontariusz powinien zaangażować się na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wolontariusz powinien stwarzać atmosferę mobilizującą do pracy nad sobą .
6. Wolontariusz ma obowiązek dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Klubu
NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
2. Dyplom uznania dla wyróżniających się wolontariuszy
3. List gratulacyjny do rodziców.
4. Uczniowie klas III gimnazjum otrzymują informacje o działalności w formie
wolontariatu na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty , które
są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkół średnich.
5. Uczeń, który jest aktywnym i wyróżniającym się wolontariuszem i realizuje określone
zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania
STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
1. Na czele Klubu Wolontariatu stoi Zespół wolontariatu i koordynator wolontariatu
2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak
również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.
3.Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.
ZADANIA ZESPOŁU
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
5. Reprezentowanie wolontariuszy
6. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
7. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
8. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
9. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
10. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
11. Publikowanie na stronie internetowej szkoły informacji o aktualnej działalności SKW.

SPOSOBY EWALUACJI


ankieta dla wolontariuszy;



sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;



rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;



zdjęcia z imprez;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

