Plan pracy z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta
rok szkolny 2021/2022
Wolontariat(łac.voluntarius– dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma inicjatywa na rzecz
innych osób wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych
instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i
lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Cechy wolontariusza:
- dużo optymizmu i chęci do działania,
- odwaga, empatia i otwartość,
- wysoki stopień wrażliwości,
- cierpliwość,
- współdziałanie,
- punktualność,
- tolerancja i akceptacja,
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
- kultura osobista.

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, pomocy
w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej
opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza
1. Uczniowie, którzy chcą się zapisać do Koła Wolontariatu są zobowiązani do:

a) zapoznania się z REGULAMINEM WOLONTARIATU;
b) dostarczenia KARTY ZAPISU. (Uczniowie uzyskują pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
działanie w wolontariacie oraz podpisują zobowiązanie wolontariusza. Tylko taka zgoda umożliwi
koordynatorowi Koła wpisanie na świadectwie udział w wolontariacie)
c) dostarczenia KARTY DZIAŁAŃ do 24 stycznia i do 19 czerwca 2022 do koordynatora Koła.
(Wolontariusze wypełniają na karcie działań aktywności, w których biorą udział. Uzyskują podpis
nauczyciela pełniącego nad nim w tym czasie opiekę. Koordynator wolontariatu sprawdza aktywność
wolontariusza pod koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.).
2. Członkowie Szkolnego Koła Wolontriatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w
jego spotkaniach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.
7. Członkowie SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych
uczniów, przestrzegać zasad etyki.
8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwałę na forum szkoły,
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:
1. Niesienie pomocy innym.
2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
9. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz
wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują:

a) teren szkoły:

- zbórka zniczy przed Wszystkimi Świętymi,
- zbiórka nakrętek,
- akcje tematyczne.

b) instytucje, ośrodki:
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie,
- Centrum Wolontariatu w Bełchatowie,
- Stowarzyszenie MONAR w Bełchatowie
-Dom Seniora “Pomocna Dłoń” w Kaszewicach
-Leszy Bełchatów miłośnicy czystych lasów.

Plan pracy

Miesiąc
Październik

Rodzaj działalności
Powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu i zebranie chętnych
uczniów.
Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu w tym omówienie praw
i obowiązków wolontariusza.
Nadanie przez wolontariuszy nazwy koła.
Akcja zbierania kasztanów dla chorego Krzysia.
Pomoc w Domu Seniora “Pomocna dłoń” w Kaszewicach (spacer z
pensjonariuszami).
Kwesta przy Parafialnym Cmentarzu w Kaszewicach.

Listopad

Przygotowanie wykonanie upominków dla darczyńców Szlachetnej
Paczki.
Przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Grudzień

Włączenie się w akcję „Szlachetnej Paczki”.
Obchody Dnia Wolontariusza w szkole.

Styczeń

Przystąpienie do akcji WOŚP

Luty

Zorganizowanie zbiórki pokarmów dla zwierząt dla schroniska
w Bełchatowie.

Marzec

Przygotowanie kartek wielkanocnych dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Kwiecień

Wizyta i wręczenie kartek wielkanocnych mieszkańcom Domu
Pomocy Społecznej.

Maj

Cykliczne akcje z grupą Leszy Bełchatów miłośnicy czystych lasów.
Zorganizowanie zbiórki odzieży i innych artykułów dla
Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR .

Czerwiec

Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym
2019/2020.

W trakcie roku szkolnego plan może ulegać modyfikacji ze względu na udział
w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.

Koordynator Wolontariatu
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