Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17
Przedszkole Miejskie Nr 43
44-164 Gliwice ul. Płocka 16
tel. / fax. ( 0-32) 270-15-17
e - mail: sekretariat@zso12.gliwice.eu
www.zso12.gliwice.pl

ZARZĄDZENIE Nr 3 / R / 2019
z dnia 26 września 2019 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach
w sprawie wprowadzenia „REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach”

zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania „REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach - w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 12 w Gliwicach” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników pedagogicznych do zapoznania się i stosowania
treści Regulaminu.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni
przełożeni pracowników pedagogicznych szkoły.

§3
„REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12
w Gliwicach” wchodzi w życie 26.09.2019 r. z mocą obowiązującą od 01.09.2019 r.

……………………

Gliwice, dnia 26.09.2019 r.

Dyrektor Szkoły
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Załącznik N 1
do ZARZĄDZENIA Nr 3 / R / 2019
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach
z dnia 26 września 2019 r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II
I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna.
4. Szkolny Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych,
którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
II. Struktura
1. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
2. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć
zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
III. Cele i sposoby działania
1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej
i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły
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i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do
niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na
rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze
charytatywnym.
9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach.
10. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez
szkolnych.
IV. Nagradzanie wolontariuszy
1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzającopodsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami
w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za
działalność wolontariacką.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.
3. Formy nagradzania:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwała na forum szkoły,
c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.
5. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:
a) Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnymi
zaadami oceniania.
b) Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.
c) Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.
d) Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie
w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna
liczba to +20 punktów.
e) Punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych
obowiązków. Ich maksymalna liczba to -5 punktów.
V. Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
5. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na
współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy
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odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się
marnowaniem czasu.
6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii
o wykonanej pracy
7. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
a) Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
b) Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na
dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z podpisem rodzica.
c) 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.
VI. Obowiązki wolontariusza
Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
c) zasada troski o los słabszych,
d) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości,
e) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.
1.

VII. Działalność informacyjna
1.
2.
3.
4.
-

strona internetowa szkoły
artykuły
informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu
plakaty okazjonalne na terenie szkoły
Załącznik Nr 1 - Zobowiązanie wolontariusza.
Przystępując do Szkolnego Klubu 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.
podpis wolontariusza: …………………………
Wyrażam zgodę na przystąpienie córki/syna do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
podpis rodzica/ opiekuna: ………………………

……………………………..
Dyrektor Szkoły
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