Regulamin Rady Wolontariatu działającej w Szkole Podstawowej nr 4
im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach.
I.Postanowienia ogólne.
1.Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje
rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2.Wolontariusz Rady Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Rada Wolontariatu jest formą pomocy osobom, zwierzętom i instytucjom potrzebującym.
4. Rada Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby
wyrażające chęć pomocy innym.
5. Członkami Rady Wolontariatu są uczniowie klas VI - VIII wybrani do Samorządu
Uczniowskiego.
6. Kadencja Rady Wolontariatu trwa jeden rok.
7. Rada działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
8. Opiekę nad Radą sprawuje koordynator, który nadzoruje ich pracę.
II. Zadania koordynatora.
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego
wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań Rady Wolontariatu.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Rady Wolontariatu.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
III. Cele i sposoby działania.
1.Celem Rady Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości
i empatii na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Rady jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz
potrzebujących.
3. Rada Wolontariatu wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Rada prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Rada raz w semestrze organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
6. Do form działania Rady wolontariatu można zaliczyć:
- zbiórki darów rzeczowych,
- zbiórki karmy i rzeczy potrzebnych schroniskom dla zwierząt,
- zbiórki pieniędzy do puszek,
- udział w akcjach charytatywnych,
- udział w wydarzeniach kulturalnych,
- koncerty, spektakle, przedstawienia;
- pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu;
- organizacja wydarzeń kulturalnych , przedstawień, koncertów.

IV. Prawa wolontariusza.
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole
i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników szkoły.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych
z jego posługą.
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 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 zrealizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora.
V. Obowiązki wolontariusza.
1. Niepełnoletni członkowie Rady Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na działanie w Radzie Wolontariatu.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Rady Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady takie, jak:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem ,
- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
- zasada troski o los słabszych,
- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości ,
- zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.
VII. Działalność informacyjna.
- strona internetowa szkoły, strona szkoły na portalu społecznościowym Facebook
- artykuły
- informacje na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
- plakaty okazjonalne na terenie szkoły.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Rady.
3. Rozwiązania Rady może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

