
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach

Podstawa prawna

Uchwalona przez Parlament „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

(Dz. U. z 2003r. poz.. 873 z późn. zm.)

Art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r.

Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  marca  2017  r.  w  sprawie

przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  na  lata

szkolne  2017/2018-2019/2020  do  trzyletniego  liceum  ogólnokształcącego,  czteroletniego

technikum  i  branżowej  szkoły  I  stopnia,  dla  kandydatów  będących  absolwentami

dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)

I. Postanowienia ogólne

Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

Szkolne  Koło  Wolontariatu 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.

Szkoła  pełniąc  funkcję  wychowawczą  daje  możliwość  uczniom  –  Wolontariuszom  na

zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności.

Na początku każdego roku szkolnego zostaje opracowany plan pracy SKW.

Uczniowie wyrażający chęć przystąpienia do Klubu otrzymują legitymację SKW.

Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują:

p. Dorota Koza

p. Urszula Lusina
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II. Cele/zakres działań

1. Rozwijanie  wśród  młodzieży  szkolnej  postawy  zaangażowania  na  rzecz

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości

i bezinteresowności.

2. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

3. Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych organizowanych w szkole.

4. Współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

III. Wolontariusz

Cechy Wolontariusza: kultura osobista, systematyczność, odpowiedzialność, chęć

do działania.

1. Odpowiedzialnie wywiązują się z powierzonych im zadań.

2. Podejmuje się działań na rzecz innych.

3. Wolontariusze  kończący  13-sty  rok  życia  mogą  brać  udział  w  wyjazdowych

akcjach charytatywnych (poza szkołą) za zgodą rodziców.

4. Wolontariusz  może  samodzielnie  poszukiwać  miejsca,  w  którym  mógłby  się

zaangażować  w  pomoc.  Uczeń,  który  realizował  wolontariat  poza  szkołą  jest

zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej dwa

dni  przed  zebraniem  Rady  Pedagogicznej  dotyczącej  klasyfikacji  i  promocji

uczniów.

Zaświadczenie  powinno  zawierać  nazwę  placówki,  pieczątkę  i  podpis  osoby

odpowiedzialnej  za  opiekę  nad  wolontariuszem,  okres  w  którym  wolontariusz

angażował się w pomoc, oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.

5. Wolontariusz może zrezygnować z funkcji szkolnego wolontariusza

IV. Formy i sposoby „nagradzania”

1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

2. Pochwała dyrektora szkoły.

3. Wolontariusze  kończący  szkołę  mogą  otrzymać  zaświadczenia  o  odbytym

wolontariacie, na podstawie wpisów do legitymacji SKW dotyczących  osiągnięć

w aktywności ucznia  m.in. w zakresie pracy w formie wolontariatu na rzecz innych

ludzi  lub  środowiska  szkolnego.  Zaświadczenia  wydawane  są  po  konsultacji

opiekuna SKW z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą.
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Uczeń  może  uzyskać  trzy   punkty   w   rekrutacji   do   szkół

ponadpodstawowych  za  osiągnięcia  w aktywności  na rzecz innych,  zwłaszcza

w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.

Uczeń kl. IV – VIII, który chce uzyskać punkty powinien w ciągu pięciu  lat

nauki w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 30 godzin wolontariatu lub

pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

V. Ewaluacja

1. Ankieta dla wolontariuszy

2. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu

3. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze

VI. Postanowienia końcowe:

1. Rodzice uczniów-wolontariuszy wyrażają zgodę na udział w akcjach.

2. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Informacja o wolontariacie zawarta jest w Statucie Szkoły.
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