Regulamin wolontariatu szkolnego w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz jest to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,
w każdej dziedzinie życia społecznego.
3. Wolontariat Szkolny jest to inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie potrzeby empatii i 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 o charakterze regularnym
akcyjnym.

Wolontariusze
1.Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy akcji o charakterze charytatywnym.
3. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
4. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w
spotkaniach i warsztatach.

5. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
6. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
7. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla
innych uczniów.
8. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej
opiekunów wolontariatu szkolnego.
9. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
10. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę pochwałami oraz podwyższoną oceną z zachowania.

Struktura Klubu Wolontariusza
1. Koło wolontariatu bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i
nadzorczo- kontrolnemu.
2. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel - koordynator wolontariatu
3. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i
pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania
wolontariatu.
4. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga
koordynatorowi nadzorować jej przebieg.
5. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z
wykonywaną prac.

