REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 68 ust. 1
pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt. 21.
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.
3. Wolontariat Szkolny jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne.
II. Cele i obszary działania
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu.
2. Promowanie idei wolontariatu w szkole.
3. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
i/lub akcyjnym, m.in. zbiórki darów rzeczowych, udział w akcjach charytatywnych.
5. Współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
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III. Wolontariusze
1. Wolontariuszem może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie
im. dra J. Ostaszewskiego, który chce służyć innym.
2. Działalność Wolontariatu Szkolnego opiera się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności.
3. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym
naukę i pomoc w domu.
4. Każdy wolontariusz aktywnie uczestniczy w działalności wolontariatu i zgłasza
własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
5. Każdy wolontariusz jest odpowiedzialny a swoim postępowaniem promuje ideę
wolontariatu i jest przykładem dla innych.
6. Każdy wolontariusz przestrzega zasad zawartych w regulaminie wolontariatu.
7. Każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu.

IV. Nagradzanie wolontariuszy
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:
1) wyrażenie uznania słownego;
2) pochwałę na forum szkoły;
3) przyznanie punktów zgodnie z regulaminem zachowania;
4) umieszczenie na świadectwie ukończenia szkoły informacji o pracy
w wolontariacie szkolnym.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariatu.
3. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:
1) przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z regulaminem
zachowania;
2) punkty przyznają opiekunowie wolontariatu;
3) wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne;
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4) punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie
(uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach,
itd.).
5) punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie
obowiązków.
V. Struktura wolontariatu szkolnego
1. Na czele szkolnego wolontariatu stoją opiekunowie.
2. Członkowie

Wolontariatu

Szkolnego

oraz

opiekunowie

ściśle

współpracują

z Samorządem Uczniowskim, z zespołem nauczycieli oraz bezpośrednio podlegają
Dyrektorowi szkoły.

VI. Zadania opiekunów wolontariatu.

1. Opracowanie rocznego planu pracy wolontariatu szkolnego.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
3. Reprezentowanie wolontariuszy.
4. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków wolontariatu szkolnego.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków wolontariatu.
3. Samorząd Uczniowski może podejmować działania w zakresie wolontariatu.
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