Szkolne Koło Wolontariatu
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Sienkiewicza w Rudawie
Wolontariat - to dobrowolna,
bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych,
wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie

Motto Szkolnego Koła Wolontariatu

„Najbardziej niezmiennym i ważnym
pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych?”
(M. L. King)

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Szkolne Koło Wolontariatu, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem.
§2
Koło jest organizacją młodzieżową działająca na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora
i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i związane z nią organizacje pozarządowe.
§3
Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły nauczyciel, który czuwa nad
tym by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi
pracę formacyjną członków Koła.

Rozdział II
CEL, ZADANIA, ŚRODKI
§5
Zadania Koła wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być
praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego
przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. Do zadań koła należy:
1) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości
bliźniego,
2) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, oraz organizowanie
pomocy,
3) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,
4) działanie na rzecz środowiska lokalnego.
§6
Zadania, o których mowa w § 5 Koło realizuje, ustalając je z Dyrektorem Szkoły, poprzez :
1) akcje, spotkania, szkolenia, wystawy, gablotki, gazetki, kronika, strona internetowa itp.,
2) imprezy kulturalno - charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
3) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.,
4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub za
zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Koła,
5) włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i
wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących opieki.
§7
Każda akcja czy zbiórka jest koordynowana przez nauczyciela – koordynatora danej akcji.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KOŁA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7

Koło zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając tych, którzy
równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów.
§8
Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła i wyraża chęć pełnego
w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających
z niniejszego regulaminu. W działalność Koła mogą włączać się, w razie potrzeby, również
sympatycy nie posiadający pełnego członkostwa.
§9
Każdy członek Koła ma prawo:
1) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Koła;
2) uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
3) posiadać dokument stwierdzający przynależność do wolontariatu;
4) posiadać identyfikator uprawniający do uczestnictwa w działaniach Koła.
§10
Członkowie mają obowiązek:
1) dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam,
gdzie sytuacja tego wymaga;
2) wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
3) uczestniczyć w zebraniach Koła, troszczyć się o jego rozwój.
4) promować wolontariat jako styl życia i przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.
§11
Przyznanie członkostwa Kola dokonuje Opiekun Koła na wniosek ubiegającego się, opatrzony
zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia).
§13
Członkostwo w Kole ustaje przez:
1) ukończenie lub zmianę szkoły;
2) dobrowolne wystąpienie;
3) skreślenie przez Opiekuna Koła, oparte na opinii sądu koleżeńskiego.
§14
Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych:
Członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie
kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada
wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego;
Rozdział IV
WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA
§15
Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu.
§16
W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły,
nad przestrzeganiem którego czuwa opiekun Koła.
§17
Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
1) zatwierdzony przez Dyrektora szkoły opiekun Koła;
2) wybrani przez członków Koła jego przewodniczący, zastępca i skarbnik.
§18
1. Wybory członków Zarządu dokonują się podczas wrześniowego zebrania Koła,
w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.
2. Zarząd wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona.
§19

Do zadań opiekuna i Zarządu należy:
1) planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając
konkretne potrzeby i realne możliwości;
2) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;
3) inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
4) ustalanie terminu zebrań Koła;
5) przyjmowanie i usuwanie członków;
6) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
7) stały kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub
nieuwzględnionych w regulaminie;
8) proponowanie zmian regulaminu Koła;
9) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła
przed zakończeniem roku szkolnego.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§29
Zgodnie z Rozporządzeniem Kuratora dotyczących zasad rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych wolontariat jest punktowany przy rekrutacji.

