REGULAMIN KOŁA
SZKOLNEGO WOLONTARIATU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 32
W BIAŁYMSTOKU
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Postanowienia ogólne:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Rozdział I
Cele i sposoby działania:
1) Celem Koła Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do
czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą
wolontariatu.
2) Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.
3) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
4) Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
5) Szkolny Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez
o charakterze charytatywnym.
6) Miejscem organizacji działań Koła Szkolnego Wolontariatu jest Szkoła
Podstawowa Nr 32 w Białymstoku.
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Rozdział II
Prawa i obowiązki członków:
1) Wolontariuszem może zostać każdy uczeń SP 32 który pragnie
bezinteresownie pomagać innym.
2) Członkowie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców na uczestnictwo w wolontariacie.
3) Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i
bezinteresowności.

4) W Szkolnym Kole Wolontariatu obowiązują trzy zasady:
a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
c) zasada troski o los słabszych
5) Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki
i pomocy w domu.
6) Wolontariusze kierują się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o
innych.
7) Każdy członek wolontariatu systematycznie wpisuje na kartę aktywności lub
do dzienniczka wolontariusza wykonany opis pracy (potwierdza je opiekun
wolontariatu lub osoba reprezentująca instytucję, na rzecz której wolontariusz
pracuje).
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8) Wolontariusz powinien systematycznie uczestniczyć w pracy Koła Szkolnego
Wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
9) Każdy Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Koła
Szkolnego

Wolontariatu,

zgłaszać

własne

propozycje

i

inicjatywy,

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
10) Oceny pracy wolontariuszy dokonują członkowie Koła Szkolnego
Wolontariatu wraz z opiekunem w czerwcu każdego roku szkolnego (przed
wystawieniem ocen z zachowania).
11) Każdy Wolontariusz zapoznaje się i przestrzega Regulaminu Wolontariatu.
Potwierdza to podpis złożony pod Regulaminem.
12) Członek Koła Szkolnego Wolontariatu może być zawieszony w pracy, jeśli
jego postawa jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza.

Opiekun Szkolnego Wolontariatu:
mgr Anna Maria Kondraciuk (nauczyciel języka niemieckiego)
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