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Regulamin Szkolnego Koła Wolontaľiatu
Zespołu Szkół Nľ 3 ĺm. Jana Kochanowskĺego w Wyszkowĺe
Podstawa pľawna:
- Ustawa

z dnia

14 gľudnia 2016 r. _ Pľawo oświatowe (Dz.U.2016, poz. 59)

z24kwietnia2003 ľ. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
(Dz.U. 22003 nr 96 poz. 873 ze zm.)

- Ustawa

- Statut Szkoły - s24.
$ 1. Postanowienia ogólne
1. Szkolne

Koło Wolontaľiatu działające w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w

Wyszkowie zwane dalej Kołem działana podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Wolontaľiat _ to bezpłatne, świadomei dobrowolne działanie narzecz innych, wykľaczające

poza więzi ľodzinno-koleżeńsko-przyj acielskie.
3. Szkolnym Kołem Wolontariatu kieľuje Kooľdynatot wyznaczony przez Dyľektora Szkoły wraz

znauczycielami wyznaczonymi do współpracy znim. Czuwająoni nad tym, aby jego działalnośó
była zgodna ze Statutem Szkoły oľaz Regulaminem Koła. Każdy nauczyciel może, po
uzgodnieniu z Kooľdynatoľem, zająć, się ustaloną akcją, w któľą angażuje całą społecznośé
szkoły.
4. Wolontaľiusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu

$ 2. Cele Szkolnego

l.

Koła Wolontaľiatu

Zapoznawanie ucznió w

z

ildeąwolontariat

v otazpromowanie jej wśľódmłodzieŻy szkolnej.

2. AnguŻowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
3. Promowanie wśród rrúodzieży postaw: wľazliwościna potrzeby innych, empatii' życzliwości,

otwartości i bezinteresowności w podej mowanych działaniach.
4. organizowanie aktywnego działaniaw obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej
na terenie szkoły i w środowisku ľodzinnym oraz lokalnym.
5. PośredniczeniewewłączaniumłodzieŻy do działań o charakteľze wolontariackim

w działania

pozaszkolne' promowanie i komunikowanie o akcjach pľowadzonych w środowisku lokalnym,
akcj ach

o

gó lnopo

l

skich i podej mowan y ch przez i nne organi zacje.

ó. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieŻy szkolnej.

7. AngaŻowanie się, w miarę potľzeb do pomocy, w jednoľazowych imprezach o chaľakteľze
charytatywnym.

$ 3.

Foľmy działania Koła

Koło realizuje swoją działalnośćpoprzezi
1. spotkania, wystawy, gazetki, stľonę internetową szkoły, itp.,

2. impr ezy kultuľalno-chaľytatywne, spotkania z zapr oszonymi gośómi, itp.,

3.udział w kwestach' zbióľkach darów oľganizowanychprzez inne organizacjezazgodą
Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w
ptacę tőŻnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
4. pomoc

w organizacji imprez szkolnych,

5. pomoc

w działaniach szkoły oraz wspóĘracujących zniąorganizacjimających na celu

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalnościna ruecz środowiskalokalnego.

$ 4.

Wolontaľiusze

1. Wolontaľiuszem moŻe zostać,kaŻdy, kto pragnie bezinteresownie służyó innym.

2. W Szkolnym Kole Wolontariatu może uczestniczyć:kaŻđyuczeÍl,bezwzględu

na wiek.

Niepełnoletni członkowie szkolnego wolontaľiatu muszą przedstawió pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na działanię w ramach Szkolnego Koła Wolontaľiatu.
3. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może zostać uczen, który pisemnie zobowiąŻe się
przestrzegaé zasad i regulaminu Koła obowiązującego w szkole.
5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, Życzliwością,chęcią niesienia pomocy i tľoską

o innych.

6.KaŻdy członek Koła staľa się aktywniewłączyć, w jego działalnośóorazwykorzystując swoje
zdolnościi doświadczenie zýaszać własne pľopozycje i inicjatywy..
7. Członek Koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
8. Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontaľiatu, byó

przykładem dla innych i godnie ľeprezentować swoją szkołę.
9, Zanieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu uczeń moŻe zostaó skreślonyz
listy członków Koła. Decyzję tę podejmuje Koordynator.

Każdy członek Szkolnego Koła Wolontaľiatu ma pľawo do:

.

o

.

o
o
o

jasno okľeślonegozakľesu obowiązków,
prośbyo pomoc'
wnoszenia nowych pomysłów,
ciągłego rozwijania swoich umiejętności'
ochrony pľzed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami,
wpływu na podejmowane przez kooľdynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

o

.

o
o

.

być osobą odpowiedzialną,
sumiennie i ľzetelnie spełniać swoje zadania,
byó lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i oľganizacji dla, któľej pracuje,
zachowaó dyskľecję w sprawach pľywatnych podopiecznych,

brai czynny udział w różnego ľodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu
rozwijanie wolontariuszy.

$ 5. System nagľadzania

wolontaľiuszy

1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangaŻowanie ucznia w działalnośówolontaľiacką

i społeczną narzecz szkoły przy ocenianiu zachowaniaucznia.
2. D ziałania zaan gaŻowanych wo

l

o

ntaľi u s zy są nagr adzane pt Zęz:

a) wyruŻenie uznania słownego przez opiekuna Koła,
b) wyrażenie uznania słownego, udzielenie pochwały przezDyrektora Szkoły,
c) wręczenie dyplomu uznania,

d) przyznanie nagrody książkowej lub rzeczowej na zakończenie edukacji szkolnej.

$ 6.

Struktuľa Szkolnego Koła Wolontaľiatu i zadania opiekuna/koordynatoľa

l.Działania Szkolnego Koła Wolontariatu nadzoruje Dyrektor Szkoły.
2. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel _ koordynatoľ wyznaczony przez

Dyľektora szkoły wraz z powołanymi do tego nauczycielami.
3. Nad Wolontaľiuszami opiekę w czasie pľowadzonych akcji sprawują ľównież inni nauczyciele,

ktőtzy wyraŻająchęć pomocy lub są inicjatorami (koordynatorami) danej akcji.

4. opiekun wolontariatu podejmuje współpľacę z opiekunem samoľządu, wychowawcami
i pozostałymi nauczycielami. MoŹe liczyć, na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania

wolontaľiatu.
5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariuszy-liderów.
6, Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem

i zýaszają mu wszystkie pľoblemy związane

z wykonywanąpracą.
7. Wolontariusze spotykają się wg potrzeb z opiekunem Koła. Na koniec każdego semestru

odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności,przedłoŻenia wniosków, dokonania
oceny efektywności prowadzonych akcji orazwskazania obszaľów dalszej działalności.

Zadania kooľdynatoľa
1. Planowanie ľodzaju działalnościi harmonogľamu pracy uczniów wolontaľiuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instýucjamipotrzebującymi wsparcia.

3. Ustalanie teľminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła; rekľutacja nowych wolontaľiuszy odbywa się w
trzecim tygodniu wrześniakażdego ľoku szkolnego;
6. Współpraca z Dyrektorem Szkoły.
7. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

$7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich

członków Szkolnego Koła Wolontaľiatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzonaprzez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonaó tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontaľiusze obchodzą 5 gľudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Załącznikiz

Ąę,o9. zo LZt

Załącznik nľ 1 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontaľiatu

Zobow iąran ie rvo

lo

nta riu sza

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontaľiatu oświadczam, że znam i akcepĘę jego cele oraz
zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontaľiatu oraz
sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

data, czytelny podpis

Załączníknr 2 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

Zgoda ľodzĺca/opiekuna pľawnego

Wyrúamzgodęnadziałalnośómojegodzieckalpodopiecznego:

w Szkolnym Kole Wolontaľiatu, w ľoku szkolnym 202212023

data,czýelnypodpisrodzica/opiekunaprawnego

