Regulamin wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie

I. Postanowienia ogólne.
1.
2.
3.

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinne.
Wolontariuszem może być każdy.
Wolontariusz pomaga najbardziej potrzebującym, inicjuje działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

II. Cele i zadania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
Rozwijanie wśród uczniów postaw na rzecz potrzebujących.
Aktywne działanie na rzecz pomocy koleżeńskiej i społeczności lokalnej.
Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie grup wolontariuszy.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Promocja idei wolontariatu w szkole.
Angażowanie się w pomoc w imprezach o charakterze charytatywnym.
Miejscem organizacji wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie.

III. Wolontariusze.
1.
2.
3.
4.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.
Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Działalność opiera się na zasadzie dobrowolnej i bezinteresownej.
Wolontariusz wywiązuje sią sumiennie z podjętych działań, nie zaniedbując przy tym obowiązków
szkolnych.

IV. Struktura wolontariatu.
1.
2.
3.

Na czele wolontariatu stoi nauczyciel - koordynator.
Koordynator wyznacza lidera każdej akcji.
Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem.

V. Obszary działania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktywność uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
Działania na rzecz ubogich.
Pomoc dla schroniska dla zwierząt.
Zbiórka makulatury.
Działania wynikające z akcji zorganizowanych przez samorząd szkolny.

VI. Nagradzanie wolontariuszy.
1.
2.
3.
4.

Zdobywanie dodatkowych punktów z oceny z zachowania. Każda godzina przepracowana na rzecz
wolontariatu pozwala zdobyć 2 punkty wliczane do oceny z zachowania.
Pochwała ustna dyrektora szkoły na forum szkoły.
Wręczenie dyplomu.
Uczniowie otrzymują na świadectwie końcowym w VIII klasie wpis o działaniach podjętych w ramach
wolontariatu. Warunkiem otrzymania wpisu jest zebranie udokumentowanych 30 godzin pracy na
rzecz wolontariatu dla uczniów kończących szkołę w roku 2018/2019 oraz 45 udokumentowanych
godzin pracy na rzecz wolontariatu dla uczniów kończących szkołę od roku 2019/2020. Godziny sumują
się z poszczególnych lat nauki szkolnej, rozpoczynając od klasy IV-ej.

