
„Nie każdy ma na tyle serca by pomagać innym. Dołącz do elity!”

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 
w Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni

I. Postanowienia ogólne.

1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy
uczeń Gimnazjum nr 2 we Wrześni z zachowaniem minimum dobrym.

3.  Terenem  działania  wolontariuszy  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  jest  Gimnazjum  nr  2  we
Wrześni  oraz  instytucje  i  organizacje  współpracujące  ze  szkołą  (np.  PCK,  Warsztaty  Terapii
Zajęciowej, Schronisko dla Zwierząt, Klub Ośmiu).

II. Cele i sposoby działania

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów Gimnazjum nr 2 we Wrześni
do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2.  Rozwijanie  wśród  młodzieży  postawy  obowiązkowości,  samodyscypliny,  konsekwencji,
punktualności,  otwartości, poprawy  kontaktów  interpersonalnych,  wrażliwości  na  potrzeby
innych, życzliwości, bezinteresowności i altruizmu.

3.  Przygotowanie  uczniów  do  podejmowania  działań  wolontariackich  na  rzecz  środowiska
szkolnego i lokalnego.

4.  Wspieranie  ciekawych  inicjatyw  młodzieży  i  inspirowanie  do  aktywnego  spędzania  czasu
wolnego.

5.  Kształtowanie  umiejętności  działania  zespołowego  i  zdobywanie  doświadczeń  w  nowych
dziedzinach.

6. Promocja idei wolontariatu.

III. Prawa i obowiązki wolontariusza.

1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu,
są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.



2.  Wolontariusze  są  równi,  szanują  siebie  i  mogą  liczyć  na  wsparcie  ze  strony  opiekunów  
i innych członków wolontariatu.

3. Członkowie Wolontariatu godnie reprezentują szkołę w miejscach swoich działań, starają się
być wzorem dla innych uczniów.

4. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

5.  Członkowie  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  mogą  podejmować  prace  w  wymiarze  
nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

6. Chcąc działać w Szkolnym Kole Wolontariatu uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów, podpisać  zobowiązanie  wolontariusza  oraz  regulamin wolontariatu
instytucji lub organizacji, w której zamierzają działać.

7.  Każdy  ma prawo zrezygnować  z  pracy  w Szkolnym Kole  Wolontariatu  po wcześniejszym,
minimum dwutygodniowym, pisemnym poinformowaniu opiekunów.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Koła Wolontariatu.

9.  Pod  koniec  każdego  semestru  lub  na  zakończenie  roku  nauki  w  danej  klasie,  członkom
Szkolnego Koła Wolontariatu za ich pracę, przyznawane będą punkty z zachowania:

Uczniom klas I  – za wykazanie się znajomością idei  wolontariatu oraz uczestniczenie  
w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu w wymiarze minimum  6 godzin rocznie – 12
punktów
Uczniom klas II – za uczestniczenie w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu w wymiarze
minimum 20 godzin rocznie – 20 punktów
Uczniom klas III – za uczestniczenie w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu w wymiarze
minimum 30 godzin rocznie – 30 punktów

10. Punkty ujemne będą przyznawane za nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków lub
naruszanie zasad ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia punktów ujemnych, jeśli uczeń nie
wywiązywał  się  (w  okresie  wcześniejszym  niż  dwa  tygodnie  od  złożenia  rezygnacji)  
z powierzonych mu obowiązków.

11. Wpis na świadectwie kończącym trzecią klasę gimnazjum otrzyma uczeń, który:
a) uczestniczył przez 3 lata w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu
b) ukończył kurs pierwszej pomocy potwierdzony pisemnym zaświadczeniem
c) przedstawił  dokumenty (dzienniczki,  zaświadczenia i  inne),  potwierdzające pracę na rzecz
potrzebujących w wymiarze minimum 56 godzin. 


