Zasady organizowania wolontariatu
na terenie placówki

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.)

1. Wprowadzenie
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów
i rodziców - na rzecz potrzebujących.
Głównym założeniem wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w
Straszynie jest aktywizowanie uczniów w celu działań na rzecz środowiska szkolnego i
lokalnego. Przygotowuje on ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i
obywatelskim, rozwija zainteresowania, umiejętności społeczne. Niesie ze sobą wiele
wartości wychowawczych, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość
na drugiego człowieka. Daje też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi
placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego.
2. Cele wolontariatu












Zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych
Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
Rozwijanie empatii i rozumienia
Kreowanie roli szkoły jako miejsca aktywności prospołecznej
Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym
Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów
Inspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego;
Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu
własnych zainteresowań;
Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

3. Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
 środowisko szkolne
 środowisko pozaszkolne
4. Prawa wolontariusza
Wolontariusz ma prawo do :
 zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
 otrzymania pisemnej informacji o działalności wolontariackiej z końcem roku
szkolnego
 bycia poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z
wykonywaną pracą
 rezygnacji z wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora
Wolontariatu Szkolnego.
 realizowania zadań zgodnie z jego przekonaniami
5. Obowiązki wolontariusza


niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
- zasada troski o los słabszych
- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.
6. Zadania nauczyciela – opiekuna szkolnego wolontariatu







organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy
wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń
motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy
reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych
wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy
przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach




ewaluacja prowadzonych działań
podejmowanie ostatecznej decyzji co do wyboru akcji wolontariackich

7. System nagradzania wolontariuszy
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:






wpis na świadectwie szkolnym o udziale w wolontariacie po przepracowaniu
minimum 20 godzin, udokumentowanych na karcie wolontariusza
uwzględnienie pracy wolontariusza przy wystawianiu oceny zachowania
pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika
pochwałę dyrektora szkoły
powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań
8. Sposoby ewaluacji






sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu pod koniec roku szkolnego
informacje na stronie internetowej szkoły
podziękowania od osób i instytucji
ankiety dla wolontariuszy

