Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz
ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn,.zm.), Statut Szkoły
I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariuszem w SP14 może być każdy uczeń, którego zachowanie na terenie szkoły i poza nią
nie budzi większych zastrzeżeń, a w semestrze poprzedzającym pracę wolontarystyczną otrzymał
co najmniej ocenę poprawną z zachowania. Wolontariuszem może zostać ten, który ma chęć
pomagania innym w różnych dziedzinach życia oraz swój wolny czas chce oddać do dyspozycji
potrzebujących.
3. Szkolne Koło Wolontariatu to grupa aktywnych uczniów, którzy niosą pomoc potrzebującym,
włączając się w rozwiązywanie problemów lokalnych w sposób świadomy, dobrowolny
i nieodpłatny.
4. Szkolne Koło Wolontariatu podejmuje działania tam, gdzie może służyć potrzebującym.
II Struktura
1. W ZSO nr 14 w Gliwicach ze względu na wiek dzieci działa Szkolne Koło Wolontariatu
z wyznaczonym podziałem na:
• Szkolny Klub
Wolontariusza Mój pierwszy krok w wolontariat, w którym w pracę
wolontarystyczną wdrażają się pomocnicy z klas I – III wedle zasad ustalanych przez ich
koordynatorów z zależności od propagowanej akcji;
• Szkolne Koło Wolontariatu Pomagam, bo chcę organizujący działalność wolontarystyczną
uczniów klas IV – VIII, ze szczególnym uwzględnieniem pracy uczniów, którzy ukończyli
trzynasty rok życia.
2. Oba organy pozostają we ścisłej współpracy, gdyż przyświecają im te same cele.
3. Koordynatorami działań są nauczyciele-wolontariusze.
4. SKW współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
5. Miejscem organizowania zadań Szkolnego Koła Wolontariatu są budynki Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.
III. Cele działania
1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest:
a) działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
b) działanie mające na celu zaangażowanie uczniów do świadomej i nieodpłatnej pomocy
potrzebującym,
c) przygotowanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystyczych,
d) pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
e) kształtowanie postaw wrażliwości, otwarcia, empatii i solidarności.
IV. Wolontariusze
1. Wolontariuszem oddziałów SKW może być każdy uczeń, który ma chęć pomagania innym
w różnych dziedzinach życia oraz swój wolny czas chce oddać do dyspozycji ludzi potrzebujących
i spełnia warunki formalne.
2. Członkiem może być każdy uczeń, spełniający wymogi formalne, który przedstawi opiekunowi
koła podpisaną też przez siebie pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na działalność
w ramach koła. Taki wolontariusz powinien mieć ukończony trzynasty rok życia (załącznik 1).
Uczniowie młodsi klas IV – VI wdrażają się w pracę wolontarystyczną, popierając swą chęć
wnioskiem rodzica/opiekuna prawnego.
3. Do SKW można zapisać się u nauczyciela-wolontariusza w każdym momencie roku zajęć
edukacyjnych z wyłączeniem ostatnich trzech miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec).
4. Członkowie koła kierują się bezinteresownością i chęcią niesienia pomocy potrzebującym.

5. Członkowie koła systematycznie uczestniczą w pracach i spotkaniach koła.
6. Każdy członek podejmuje działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu
7. Każdy członek przestrzega zasad zawartych w regulaminie koła.
V. Standardy funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza
1.
2.
3.
4.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej pracy wolontarystycznej.
Koordynacja pracy wolontariuszy.
Monitorowanie działań wolontariuszy.
Ewaluacja pracy członków koła.

VI. Organizacja działania
1. Oddziały SKW umieszczają informację o swoich działaniach w wyznaczonym miejscu
w publicznej przestrzeni szkoły lub/i w mediach społecznościowych oraz cyberprzestrzeni.
2. Ustalane są terminy spotkań i zbiórek w zależności od podejmowanej akcji.
3. Każdy członek SKW Pomagam, bo chcę posiada Kartę wolontariusza, na której wpisywana jest
liczba godzin spędzonych na pracy wolontarycznej z podaniem nazwy/charakteru akcji,
potwierdzona podpisem opiekuna koła ( załącznik 2).
4. Udział poprzez wkład materialny w trzech akcjach charytatywnych lub/i proekologicznych (w
przypadku zbiórki surowców wtórnych poprzez udział rozumie się przyniesienie minimum 0,5 kg
nakrętek lub/i przynajmniej 5kg makulatury) stanowi równowartość jednej godziny pracy.
5. Praca ucznia na rzecz szkoły uwzględniana jest jako wolontariat na wniosek nauczyciela/opiekuna
działania, w sytuacji, gdy uzna, że wkład pracy i poświęcony czas są odpowiednie.
6. Karty oraz podpisane zgody/wnioski przechowywane
są u nauczycieli-wolontariuszy
i udostępniane wedle potrzeb.
7. Karty stanowią źródło informacji o przysługujących prawach uczniom kończącym szkołę.
8. Uczniowie klas VII i VIII będący członkami SKW dysponują drukami, na których zapisują datę,
nazwę akcji, liczbę przepracowanych godzin oraz zbierają poświadczenie podpisem opiekuna akcji.
Karty te dwa razy w roku szkolnym (do końca stycznia oraz do końca maja) składają u opiekuna
SKW u osoby wyznaczonej przez opiekuna SKW. Uczeń w pełni odpowiada za ten opieczętowany
dokument. W jego gestii pozostaje sporządzenie duplikatu w przypadku utraty oryginału (załącznik
3).
9. Wolontariusz ma prawo odmówić wzięcia udziału w akcji niezgodne z jego przekonaniami. Nie
ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
VII. Obszary działania
1.
2.
3.
4.
5.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla osób z trudnościami w nauce.
Wspólne organizowanie przedsięwzięć pomocowych w szkole.
Pomoc osobom starszym lub chorym.
Praca na rzecz dzieci ze środowiska lokalnego.
Angażowanie się w akcje charytatywne i ekologiczne.

VIII. Majątek i fundusze
1. Wolontariusze nie wnoszą żądnych składek z racji przynależności do klubu.
2. Pozyskiwaniem środków niezbędnych do przeprowadzenia akcji zajmują się koordynatorzy.
IX. Nagradzanie wolontariuszy
1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie mające na celu nagrodzenie
i podsumowanie pracy wolontariuszy.
2. Wolontariusze mogą być nagradzani poprzez następujące formy:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwała na forum szkoły,
c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji lub w gazetce szkolnej,
d) uznanie pisemne w formie listu pochwalnego lub dyplomu
3. W roku szkolnym, w którym SKW dysponuje koszulkami wolontariusza ZSO14, przywilej
korzystania z nich dotyczy wolontariuszy, który w poprzednim semestrze wykazali się

4.

5.

6.
7.
8.
9.

największymi zaangażowaniem i aktywnością. Koszulki mogą być noszone wyłącznie podczas
akcji prowadzonych z ramienia ZSO14 lub w ścisłej współpracy z nim.
Poświadczenie dyrektora szkoły poprzez wpis na świadectwie o pracy w Szkolnym Kole
Wolontariatu otrzymuje członek SKW po przepracowaniu co najmniej 30 godzin w klasie siódmej
i ósmej na podstawie Karty pracy wolontariusza potwierdzonej przez opiekuna, przy czym
w każdym roku musi przepracować co najmniej 10 godzin (lub w dwóch ostatnich latach w szkole
w przypadku powtarzania klasy ósmej lub siódmej. Jeśli uczeń powtarzający klasę ósmą
wypracował odpowiednią liczbę godzin zgodnie z regulaminem w klasie siódmej i ósmej uzyskuje
wpis na świadectwie ukończenia szkoły.).
Uczeń działający wolontarystycznie poza akcjami koordynowanymi przez szkołę, chcąc otrzymać
wpis na świadectwie ukończenia szkoły musi spełniać wszystkie następujące warunki:
a) być członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu;
b) w cyklu dwuletnim zaangażować się w dwie dowolne akcje prowadzone przez SKW;
c) przedstawić zaświadczenia zawierające następujące informacje:
- nazwę i siedzibę organizacji wystawiającej poświadczenie,
- podpis osoby potwierdzającej przepracowane godziny,
- odpowiednie pieczęcie,
- liczba godzin,
- rodzaj działalności;
d) działalność wewnątrzszkolna i pozaszkolna sumuje się, lecz nie może być mniejsza niż
wymagane 30 godzin.
Jeśli przepisy nadrzędne nie będą stanowić inaczej, na świadectwie umieszcza się zapis:
WOLONTARIAT
W przypadku zmiany szkoły po klasie siódmej Szkolne Koło Wolontariatu wydaje odpowiednie
zaświadczenie o przepracowanych godzinach, potwierdzone pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły.
Nagradzanie wolontariuszy ma na celu budowanie motywacji i podkreślenie uznania dla
działalności wolontariusza.
Sytuacje sporne lub niejasne, których nie reguluje regulamin rozstrzygać może komisja w składzie:
przedstawiciel SKW, opiekun SU, przedstawiciel dyrekcji szkoły. Postanowienie komisji są
ostateczne.

Uzupełnienie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu ze względu na specyfikę zdalnego nauczania
w czasie pandemii.

Uczeń klasy ósmej w roku 2020/21, który do końca roku szkolnego 2019/20 miał poświadczone
przynajmniej 60 procent z wymaganego wymiaru 10 godzin pracy wolontarystycznej przewidzianej
w regulaminie i działania te zostały zgłoszone nie później niż 30 września 2020 r. traktowany jest jako ten,
który spełnił przewidziane regulaminem warunki.

Ze względu na specyfikę czasu pandemii wychowawca może uznać poświadczoną przez osobę, wobec
której świadczono wsparcie, pracę polegającą na opiece i pomocy osobom starszym pozostającym
w izolacji lub ludziom na kwarantannie, lecz nie więcej niż 3h.

Inne ustalenia pozostają bez zmian, a akcje podejmowane w czasie kwarantanny są zgodne z zaleceniami
bezpieczeństwa epidemicznego lub dostosowane do panujących warunków.

Załącznik 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na włączenie się dziecka w działania
Szkolnego Koła Wolontariatu
Zostałem/am zapoznany/a z regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu oraz wyrażam zgodę na
członkostwo mojego syna /mojej córki
……………………………………………………………………… i włączenie się w działania na
rzecz pracy wolontarystycznej w roku szkolnym 20..…/…… . Akcje przeprowadzane są pod opieką
osoby dorosłej.
podpis ucznia:

podpis rodzica/opiekuna prawnego:

…………………………………………………………………………………………………..
Gliwice, dn. ………………………………
Wniosek o przystąpienie dziecka poniżej trzynastego roku życia
do Szkolnego Koła Wolontariatu
Świadomy/a, że moje dziecko nie ukończyło trzynastego roku życia i w świetle przepisów nie może
być zaangażowany we wszystkie akcje Szkolnego Koła Wolontariatu zwracam się z prośba
o przyjęcie jego/jej w poczet młodych wolontariuszy.

Zostałem/am zapoznany/a z regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu oraz wyrażam zgodę na
członkostwo mojego syna /mojej córki
……………………………………………………………………… i włączenie się w działania na
rzecz pracy wolontarystycznej w roku szkolnym 20..…/…… . Akcje przeprowadzane są pod opieką
osoby dorosłej.
podpis ucznia:

podpis rodzica/opiekuna prawnego:

…………………………………………………………………………………………………..
Gliwice, dn. ………………………………

Załącznik 2

Karta działań wolontariusza
Data/ liczba godzin

Rodzaj podjętych działań w ramach
wolontariatu

Podpis opiekuna lub organizatora akcji

Załącznik 3

Wykaz działań wolontariusza
………………………………………………………….
(imię i nazwisko wolontariusza z klasy VII- VIII)

w roku szkolnym ……………………
Nazwa/rodzaj akcji

Data

Liczba godzin

Podpis
opiekuna/koordynatora

