REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

Postanowienia ogólne.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. Zm.):
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz
potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Prawa wolontariusza.
1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza może należeć młodzież Gimnazjum Nr 4 w
Warszawie.
2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w
szkole i pomocy w domu.
4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu.
5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
6.Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie
Gimnazjum zaświadczenie o pracy w Wolontariacie.
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Obowiązki wolontariusza.
1. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
2. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
3. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją
pracę.
4. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów.
Obszary działania.
1. Szkolny Klub Wolontariuszy działa zasadniczo na dwu obszarach: w środowisku
szkolnym i lokalnym.
Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.
Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06
lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012 / 2013 szkoła
może przyznać 2 punkty na świadectwie ukończenia gimnazjum za osiągnięcia w
aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska
szkolnego.
Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:
Punkty przyznawane są:
1. za aktywną pracę w akcjach szkolnego wolontariatu
Punkty są przyznawane pod warunkiem aktywnego przepracowania 30 godzin
potwierdzonych w karcie wolontariusza na rzecz SKT nr 65 w ciągu 3 lat
edukacji w gimnazjum.
lub
2. za udokumentowaną pracę na rzecz innych w wolontariacie poza szkołą. W
przypadku działania w wolontariacie zewnętrznym liczone są tylko akcje
potwierdzone zaświadczeniem lub dyplomem.

Po spełnieniu wymagań opisanych w pkt. 1 i 2, uczeń gimnazjum otrzyma na
koniec III klasy zaświadczenie o zdobyciu 2 punktów zgodnie z Zarządzeniem
nr 19 Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku.
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