Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

Regulamin Sekcji Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
w Warszawie
1.

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych.

2.

Wolontariuszem jest osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3.

Wolontariat Szkolny to inicjatywa młodzieży, która chce pomagać najbardziej
potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz
wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4.

Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej
propagowanie, ale przede wszystkim kształtowanie postaw prospołecznych oraz
rozwijanie empatii i zrozumienia dla potrzeb innych.

Prawa wolontariusza
1. Do Sekcji Wolontariatu przy SU mogą należeć .uczniowie Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie.
2. Członkowie Sekcji Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają
o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
4. Członkowie Sekcji 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.

Obowiązki wolontariusza
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub na działanie
w wolontariacie oraz podpisać kontrakt i zobowiązanie wolontariusza.
2. Członkowie Sekcji
wolontariatu.

Wolontariatu

systematycznie uczestniczą w pracach

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 73

Dokumenty SU: Regulamin Sekcji Wolontariatu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją
pracę.
6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie
i być wzorem dla innych uczniów.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Sekcji Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a)

wyrażenie uznania słownego

b)

pochwałę na forum szkoły

c)

przyznanie punktów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie
1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze.
2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.
3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.
4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie
(uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach itp.).
Ich maksymalna liczba to +50 punktów.
5. Punkty ujemne przyznawane są za nagminne niewywiązywanie
z powierzonych obowiązków. Ich maksymalna liczba to -10 punktów.

się

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 punktów ujemnych,
jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od
złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.
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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)

…………………………………………………………..
(podpis wolontariusza)

…………………………………………………
(data)

…………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)
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