REGULAMIN
dotyczący działań wolontariatu obowiązujący w Zespole Szkół Morskich im.

Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę wolontariatu jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

1. W szkole funkcjonuje Zespół do spraw wolontariatu. W skład Zespołu wchodzą
osoby, które odpowiedzialne są za przydzielone, odrębne zadania i akcje. Skład Zespołu
określony jest w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
2. Zespół ma za zadanie organizować pomoc lub angażować uczniów w działania
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne
i kulturalne. Zespół i jego członkowie są odpowiedzialni za włączenie się lub
przeprowadzenie działań polegających na akcjach pomocowych.
3. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który wyrazi chęć udziału w danej akcji.
W przypadku ucznia niepełnoletniego konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna
ustawowego na udział. Zgoda musi być dostarczona do opiekuna odpowiedzialnego za daną
akcję
4. Członkowie Zespołu do spraw wolontariatu mają za zadanie:
a. zapoznawać uczniów z ideą wolontariatu;
b. angażować uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
c. promować wśród dzieci i młodzieży postawy: wrażliwości na potrzeby innych,
empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
d. organizować aktywne działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
e. tworzyć przestrzeń dla służby w wolontariacie poprzez organizowanie konkretnych
sposobów pomocy i tworzenia zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
f. pośredniczyć we włączaniu młodzieży do prac o charakterze wolontariatu
w działaniu pozaszkolnym, promowaniu i komunikowaniu o akcjach prowadzonych
w środowisku lokalnym i
ogólnopolskim oraz podejmowanych przez inne
organizacje;
g. wpierać ciekawe inicjatyw młodzieży szkolnej;
h. promować ideę wolontariatu;
i. angażować się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze
charytatywnym.
5. Wolontariusze:
a.

wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

b. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc
tam, gdzie jest ona potrzebna;
c. uczeń zgłasza do osoby z Zespołu koordynującej określoną akcję, chęć wzięcia udziału
w tej akcji. Członek Zespołu, odpowiedzialny za daną akcję, jest zobowiązany zwolnić
ucznia z zajęć, zaznaczyć jego nieobecności jako „obecność (kulturalno – oświatowe)”
oraz przedstawić listę osób, które będą brały udział w określonej akcji.

6. Formy działalności:
a. działania na rzecz środowiska szkolnego (np. Mikołajki, Walentynki, kiermasze);
b. działania na rzecz środowiska lokalnego (Szkolny Klub HDK PCK, Szkolny Klub
Caritas, pomoc Hospicjum);
c. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora Szkoły;
d. na każdy rok Zespół opracowuje plan pracy.
7. Nagradzanie wolontariuszy
a. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności;
b. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami
oceniania określonymi w Statucie Szkoły;
c. Formy nagradzania:
 pochwała Dyrektora na szkolnym apelu;
 przyznanie dyplomu;
 wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 pisemne podziękowanie do rodziców;
 wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na
świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń,
który przez cztery lata nauki brał udział w co najmniej czterech akcjach
pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym
uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

