Zasady działania wolontariatu szkolnego w Szkole Podstawowej w Szczenurzy

1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 85 ust. 6
Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Samorząd Uczniowski przy
Szkole Podstawowej w Szczenurzy porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyłonił spośród
swoich członków Radę Wolontariatu.
2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym
szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija
empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Rada Wolontariatu
działa na podstawie opracowanego regulaminu.
3. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym,
 opiniowanie oferty działań,
 decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
4. Rada Wolontariatu dokonuje diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub
lokalnym, dostosowuje swoje działania do diagnozy, planuje i organizuje działania
wolontariatu.
5. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje wybrany przez uczniów nauczyciel, który
przede wszystkim:
 nadzoruje pracę wolontariuszy,
 ustala wspólnie z wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 promuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem,
 czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje
problemy,
 nagradza i motywuje wolontariuszy.
6. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych
szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnych festynów i festiwali.
Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w gazetce szkolnej, plakatów
i stałej gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
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7. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi
ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.
8. Członkami szkolnego wolontariatu mogą być wszyscy chętni uczniowie, którzy będą
działać na rzecz innych osób bezinteresownie i bezpłatnie, zgodnie z zasadami
wolontariatu.
9. Członek szkolnego wolontariatu musi przede wszystkim:
 czerpać radość z pomagania innym,
 wykazywać inicjatywę i pomysłowość w pomaganiu innym osobom,
 zauważać potrzebę pomagania, nigdy nie odmawiać potrzebującym,
 okazywać życzliwość, serdeczność i empatię innym ludziom,
 być uczciwym i wrażliwym człowiekiem,
 wykazywać chęć współpracy z innymi, skłonności do kompromisu i porozumienia,
 przedkładać ponad swoje potrzeby interes i potrzeby innych ludzi.
10. Działanie w ramach szkolnego wolontariatu powinno być dla ucznia wyróżnieniem,
a aktywną działalność należy wyróżnić wpisem na szkolnym świadectwie.
11. Członkowie szkolnego wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków w przypadku,
gdy ich zachowanie godzi w ideę wolontariatu, gdy utrudniają działalność innych
członków, nie potrafią współpracować i rzadko uczestniczą we wspólnych spotkaniach.
12. Szkolny wolontariat działa zgodnie z ustalonymi zasadami lub według ogólnie przyjętego
regulaminu.
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