REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU SZKOLNEGO
W VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława IV

§1

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat — to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza
relacje rodzinno2–koleżeńsko—przyjacielskie.
2. Wolontariusz — osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w
każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Wolontariat szkolny jest inicjatywą pedagogów skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w
środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4. Opiekę nad wolontariatem szkolnym sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora VIII Liceum
Ogólnokształcącego.

§2

Cele wolontariatu szkolnego

Celem działalności wolontariatu szkolnego jest:
- zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
- zapoznanie z ideą wolontariatu;
- rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
- przygotowanie uczniów liceum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz
środowiska
szkolnego i lokalnego;
- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
- promowanie idei wolontariatu w szkole;
- prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

§3

Główne kierunki działania

Wolontariat szkolny realizuje swoje cele poprzez akcje stałe:
- pomoc w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 73
- czytanie bajek i organizowanie zabaw podopiecznym okolicznych przedszkoli;
i jednorazowe, m.in.:
- współpraca z Hospicjum w Wołominie;
- okazjonalnie wspieranie Domów Dziecka;
- inne formy działalności wynikające z bieżących problemów.

§4

Struktura i standardy funkcjonowania wolontariatu szkolnego

1. Na czele wolontariatu szkolnego stoi zespół koordynatorów wolontariatu (nauczycielekoordynatorzy).
2. Każda z klas deleguje dwóch chętnych uczniów pełniących funkcje klasowych koordynatorów
wolontariatu. Koordynatorzy klasowi są, zobowiązani do czynnego uczestniczenia w pracach
wolontariatu.
3. Spotkania koordynatorów nauczycieli z koordynatorami klasowymi odbywają się w każdą środę na
długiej przerwie o godz. 11.30. Celem spotkań jest omawianie, organizowanie i podsumowywanie
akcji wolontariatu. Koordynatorzy klasowi przekazują istotne informacje swoim kolegom i
koleżankom w klasie.
4. Każdy uczeń może angażować się we wszystkie formy działalności wolontariatu szkolnego.

§5

Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności i
przybierać może następujące formy:
- wyrażenie uznania słownego na spotkaniach wolontariatu;
- pochwała na forum klasy;
- wpis na świadectwie ukończenia czwartego (liceum) etapu kształcenia;
- dyplom uznania na zakończenie roku szkolnego.
2. Wpis na świadectwie może uzyskać osoba, która spełniła jeden z poniższych warunków:
- regularnie, aktywnie uczestniczyła w akcjach organizowanych przez szkolny wolontariat przez
okres co najmniej 1 roku;
- regularnie przez rok angażować się w działalność wolontariatu pozaszkolnego, pod
warunkiem
dostarczenia zaświadczenia od właściwej instytucji i przedłożenia jej koordynatorowi –
opiekunowi

oraz

wcześniejszym

(zaraz

po

rozpoczęciu

współpracy

z

instytucji)

poinformowaniu
koordynatora-opiekuna o działalności pozaszkolnej.
3. Osobą, która wydaje opinię dotyczącą pracy w wolontariacie jest szkolny opiekun wolontariatu.

