Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj
ze
swego.
Staraj
się
dostrzec
potrzebujących wokół siebie.
Kardynał Stefan Wyszyński
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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU I SZKOLNEGO
KOŁA CARITAS
w Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza
więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o wolontariacie szkolnym należy przez to rozumieć Szkolne Koło
Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas.
3. Szkolnym Kołem Wolontariatu i Szkolnym Kołem Caritas kieruje Koordynator wyznaczony przez
Dyrektora Szkoły. Każdy nauczyciel może, po uzgodnieniu z Koordynatorem, zająć się ustaloną akcją,
w którą angażuje całą społeczność szkolną.
4. Wolontariusz :
1) to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
2) to uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
3) może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli
wywiązywać się z obowiązków domowych;
4) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
5) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
6) systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
7) stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz wykorzystując swoje zdolności i
doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
8) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę
oraz być przykładem dla innych.
5. W Szkolnym Kole Wolontariatu i Szkolnym Kole Caritas może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu
na wiek. Niepełnoletni członkowie szkolnego wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę obojga
rodziców lub opiekunów na działanie w ramach struktur wolontariatu tj. w Szkolnym Kole Wolontariatu
i Szkolnym Kole Caritas.
6. Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
kulturalne.

§ 2. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas
1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.
2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości,
otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.
4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na
terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
5. Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych form pomocy
i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.
6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w działania
pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach
ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Promowanie idei wolontariatu.
9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do włączenia się
do akcji niesienia pomocy.
10. Angażowanie się, w miarę potrzeb do pomocy, w jednorazowych imprezach o charakterze
charytatywnym.

§ 3. Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Koordynatora lub innych pracowników szkolnego
wolontariatu.
3. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z
jego posługą.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio
wcześniej Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas.

§ 4. Obowiązki wolontariusza
1. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu.
2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady i cele wolontariatu szkolnego takie jak:
1) zasada sumienności w podejmowanych działaniach;
2) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
3) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

4) zasada troski o los słabszych;
5) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości;
6) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

§ 5. Nagradzanie wolontariuszy
1. Formy nagradzania:
1) wyrażenie uznania słownego;
2) pochwała na forum szkoły;
3) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji;
4) pozytywne uwagi w dzienniku;
5) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów;
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
3. Uczeń będący wolontariuszem i realizujący określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z
zachowania na koniec każdego półrocza. Koordynator konsultuje przedmiotową kwestię z
wychowawcą ucznia.
4. Uczniowie otrzymują punkty za działalność wolontariacką na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.

§ 6. Zasady przyznawania punktów za wolontariat i działania na rzecz środowiska szkolnego
1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
lub działania na rzecz środowiska szkolnego. W takim przypadku zapis dotyczący wolontariatu - na
świadectwie ucznia klasy 8 - otrzyma następujące brzmienie: Wolontariusz(ka) Szkolnego Koła
Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas.
2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub
pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz uzyska minimum 100 punktów na przestrzeni
całego okresu nauczania w szkole podstawowej, przy czym istnieje wymóg uzyskania minimalnej ilości
punktów w każdej klasie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wymogu
uzyskania minimalnej ilości punktów w danej klasie, przy zachowaniu konieczności osiągnięcia co
najmniej 100 punktów w całym okresie kształcenia w szkole podstawowej.
3. W sytuacji osób, które zostają uczniami Szkoły na różnych etapach edukacji stosuje się zapisy o
minimalnej ilości punktów od klasy, w której rozpoczęły one edukację w Szkole Podstawowej Nr 25 w
Rzeszowie, przy czym nie obowiązuje limit 100 punktów w całym okresie kształcenia w szkole
podstawowej. Ponadto koniecznym warunkiem do uzyskania zapisu na świadectwie ucznia klasy 8 o
działalności wolontariackiej, jest w takiej sytuacji pozytywna opinia Koordynatora oraz wychowawcy
klasy, do której uczęszcza taka osoba.

4. Zgodnie z zapisami ust. 2, przy zastrzeżeniu ust 3, punkty są sumowane z poszczególnych lat
działalności, przy czym:
1) 1 lub 2 punkty uzyskuje się za każdą akcję, która polega na przyniesieniu do szkoły artykułów
niezbędnych potrzebującym do codziennego życia; o ilości przyznanych punktów decyduje
wychowawca.
2) 5 punktów otrzymuje się za zbiórkę artykułów codziennego użytku i pieniędzy podczas akcji, która
odbywa się poza budynkiem szkoły, oraz za godne reprezentowanie szkoły podczas wyjść i wyjazdów
o charakterze wolontariackim, za stworzenie inscenizacji i przedstawienie jej dla społeczności szkolnej
w ramach pozyskania funduszy na określony cel, oraz udział w projekcie wolontariackim.
5. Mając na uwadze zapisy ust. 4 pkt 1 i 2 poniżej przedstawiono, w formie tabelarycznej, minimalną
ilość punktów na danym poziomie edukacyjnym niezbędnych do uzyskania wpisu o działaniu w
wolontariacie na świadectwie w klasie 8.
Klasa
Minimalna ilość punktów dla
danego poziomu

1
5

2
5

3
5

4
10

5
15

6
20

7
20

8
20

RAZEM
100

6. Punkty za udział w wolontariacie, jako forma pochwały za działalność społeczną, będą każdorazowo
wpisywane uczniowi do dziennika.
7. Nauczyciel odpowiedzialny za akcję składa Koordynatorowi sprawozdanie, w którym umieszczony
jest cel akcji, termin realizacji, osiągnięcia i listę uczniów biorących udział w przedsięwzięciu wraz z
ilością punktów przyznanych uczniowi.
8. Koordynator dokonuje zestawienia aktywności każdego wolontariusza na podstawie sprawozdań
otrzymanych od nauczycieli kierujących danym przedsięwzięciem.
9. Wpis dotyczący wolontariatu na świadectwie w klasie 8. rozpatruje Komisja, w skład której wchodzą:
Koordynator, pracownicy szkolnego wolontariatu oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
10. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji,
na rzecz których mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.
11. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi
Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie do
dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki/instytucji,
pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, oraz okres w którym
wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin wolontariatu.

§ 7. Działalność informacyjna
1. Działalność informacyjna jest prowadzona poprzez:
1) stronę internetową wolontariatu szkolnego; akcje, sprawozdania, podziękowania;
2) grupę na Facebooku;
3) informacje na tablicy informacyjnej wolontariatu szkolnego;
4) plakaty okazjonalne na terenie szkoły i ulotki informacyjno-promocyjne;

5) zestawienie akcji proponowanych wolontariuszom w danym roku szkolnym stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w §7. ust. 1 pkt 5 będzie aktualizowany każdorazowo
na początku nowego roku szkolnego.
2. W związku z sytuacją spowodowaną obostrzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią
COVID-19 niektóre akcje mogą nie dojść do skutku, a także termin ich realizacji może ulec zmianie. W
zamian, jeśli będzie taka możliwość, zaproponowane zostaną wówczas wolontariuszom inne,
bezpieczniejsze przedsięwzięcia.

