REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
Regulamin jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się
w służeniu innym"
- Ghandi

Wstęp:
Wolontariat

szkolny

to

bezinteresowne

zaangażowanie

społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz
potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego
człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw
altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego
człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we
wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji
i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego
człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak
potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat

również

rozwija

wśród

młodzieży

postawę

alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza
okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,
pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy
spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa
pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze
względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, działa
w oparciu o następujące dokumenty:

1) Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./.
2) Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
3) Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Ełku
4) Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
4. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu mogą obejmować zarówno środowisko szkolne,
jak i lokalne. Dodatkowo wolontariusze mogą uczestniczyć w akcjach ogólnopolskich,
gminnych lub powiatowych (w zależności od potrzeb). Działania mogą się odbywać poza
terenem szkoły np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy
współpracy instytucji i organizacji; na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie
uczniów.

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

§2
1. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze
środowiskiem.
2. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
3. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
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8. Opowiadanie się za określonymi wartościami.
9. Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie
nowych talentów i możliwości.
10. Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
11. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz
zdobywanie nowych.
12. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.
13. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
15. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
16. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu.
17. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
18. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
19. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
20. Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej,
współpracy z organizacjami.

§3
Zadania SKW realizuje poprzez :
1. spotkania, szkolenia, wystawy, gablotki, itp.,
2.

imprezy kulturalno-charytatywne, itp.,

3.

imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.,

4. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje za
zgodą Dyrektora Szkoły i pod nadzorem opiekuna SKW;
5. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych
i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących opieki
w domach;
6. pomoc w działaniach Szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu
promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska
lokalnego.
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CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU - ICH PRAWA
I OBOWIĄZKI

§4
Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza słuchaczy szkoły, w której zostało powołane, nie
wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy też
ruchów.

§5
Członkiem Koła może być każdy słuchacz, który włączył się w pracę Koła i wyraża chęć
pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających
z niniejszego regulaminu.

§6
W działalność Koła mogą włączać się, w razie potrzeby, członkowie nie zrzeszeni.

§7
Prawa wolontariusza:
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować
pracownika.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu
związanych z wykonywaną pracą.
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

§8
Obowiązki wolontariusza:
1. Zgodnie z ideą wolontariatu wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za zrealizowane
przez siebie zadania.
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2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
3. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów.
4. Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 1).
5. Przestrzegać Karty Etycznej Wolontariusza (załącznik nr 2).
6. Wypełniają Oświadczenie o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3).
7. Obowiązkowy jest również udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez
Radę Wolontariatu.
8. Każdy ma możliwość wycofania się z działań w ramach koła, jednak wskazane jest
wcześniejsze poinformowanie o tym opiekuna.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu.
10. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu takie jak:
zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, zasada troski o los słabszych, zasada prawdy, przyjaźni,
życzliwości.

§9
Cechy wolontariusza:
1. Wysoki stopień wrażliwości, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas
otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych,
cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich- to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem
dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.
2. Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka,
rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka
skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go,
udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak
najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego
moralnego obowiązku.
3. Cierpliwość, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga
to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem,
popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.
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4. Odpowiedzialność

za

siebie,

swoje

działania

i

za

swojego

podopiecznego.

Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności
jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy
pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły
i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie
należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej
wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.
5. Współdziałanie- znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie.
Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację
i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.
6. Punktualność- poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy
w sobie wypracować.
7. Gospodarowanie czasem jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze
swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można
bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną
rodzinę albo nawet sąsiadów.
8. Tolerancja i akceptacja- tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi
czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną
czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego
człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu
i przygotowania psychologicznego.
9. „Wstyd za zło” , ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz
poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma
zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą
w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.
10. Prawo do słabości, do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy
cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się
porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na
błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają.
Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.
11. Dążenie do samodoskonalenia się- wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje
umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać
potrzebującym.
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§ 10
1. Nagradzanie wolontariuszy:
1) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego
działalności;
2) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia,
2. Formy nagradzania:
1) pochwała dyrektora szkoły,
2) przyznanie dyplomu,
3) pisemne podziękowanie do rodziców,
4) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia
szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej
trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co
najmniej czterech działaniach szkolnych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

§ 11
Szkolne Koła Wolontariatu bezpośrednio podlega Dyrektorowi szkoły, który ma prawo
wizytowania oraz kontrolowania jego działalności, po uzgodnieniu z opiekunem koła.

§ 12
Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator (opiekun), który zgłosił
akces do opieki nad tym kołem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.

§ 13
Opiekun SKW ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie
zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących
pomoc – rodziców.

§ 14
W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:
1. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje
oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu
szkoły;
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2.

Opiekun lub Opiekunowie (nauczyciel lub inny pracownik szkoły, którzy nadzorują
działania wolontariatu;

3.

uczniowie (wolontariusze).

§ 15
Zadania Rady Wolontariatu:
1. Nadzór nad harmonogramem pracy koła.
2. Rekrutacja wolontariuszy.
3. Promocja idei wolontariatu.
4. Przygotowanie szkoleń dla wolontariuszy.
5. Nadzór nad realizacją powierzonych wolontariuszom działań.
6. Pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu bieżących trudności.
7. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje
wolontariat szkolny.
8. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi
działaniami oraz przydziałem obowiązków.
9. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.
10. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

§ 16
Zadania opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu:
1. planowanie kierunków działalności SKW w danym roku szkolnym, uwzględniając
konkretne potrzeby i realne możliwości;
2. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;
3. inspirowanie członków do podejmowania działań;
4. ustalanie terminu zebrań SKW;
5. przyjmowanie i usuwanie członków SKW;
6. reprezentowanie SKW na zewnątrz;
7. stały kontakt z Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub
nieuwzględnionych w regulaminie;
8. proponowanie zmian regulaminu SKW;
9. przedstawienie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności SKW przed
zakończeniem roku szkolnego.
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ORDYNACJA WYBORCZA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

§ 17
1. Rekrutacja wolontariuszy
1) Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Szkolnego
Koła Wolontariatu.
2) Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie
internetowej szkoły.
3) Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów
prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
4) Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
5) Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione zostaną
podstawowe informacje i wstępne rozmowy z uczniami.
6) Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
świadczenie wykonywane musi być dobrowolne oraz osoba świadcząca pomoc nie
może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.
2. Wybory do Rady Wolontariatu:
1) na zebraniu członków SKW w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków –
zarząd koła, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie
poziomy klasowe;
2) wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
3) wybory do Rady Wolontariatu są równe, jawne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
4) nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun SKW;
5) kadencja członków Rady Wolontariatu trwa 1 rok;
6) wolontariusze zasiadający w Radzie Wolontariatu po zakończeniu kadencji, mogą
ponownie ubiegać się o miejsce w Radzie Wolontariatu.

§ 18
Każdy wolontariusz, bez względu na zajmowane miejsce w Szkolnym Kole Wolontariatu, ma
prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji,
niepełnoletni wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu
pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podpisem rodzica.
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DOKUMENTY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

§ 19
1. Dokumenty sporządzane przez SKW:
1) Dziennik aktywności SKW,
2) Sprawozdanie roczne z działalności SKW,
3) Plan pracy SKW.
2. Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika
aktywności mogą dokonywać członkowie SKW oraz wychowawcy klas w przypadku, gdy
pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np.
pomoc w nauce.
3. Na każdy rok szkolny opiekun SKW wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
4. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej
wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie
www.zs6.elk.edu.pl.
5. Sprawozdanie roczne z działalności SKW sporządzane jest najpóźniej do 30 maja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
2. Spotkania

Szkolnego Koła Wolontariatu odbywać się będą w zależności od potrzeb

i realizowanych zadań.
3. Zmiany Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu można dokonać podczas wspólnych
obrad Szkolnego Koła Wolontariatu na wniosek Przewodniczącego SKW, Opiekuna SKW,
Dyrektora Szkoły lub co najmniej połowy członków Rady Wolontariatu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Szkolnego Koła
Wolontariatu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem SKW.
5. Szkolnego Koła Wolontariatu ma prawo składać zapytania w sprawie realizowanych zadań
każdemu organowi szkoły.
6. Podmiot, do którego Szkolne Koło Wolontariatu skierowało zapytanie lub wniosek, winien
ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne
wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
7. Sposoby ewaluacji:
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1) Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
2) Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
3) Zdjęcia z imprez w których bierze udział SKW.
4) Informacje na stronie internetowej szkoły.
5) Artykuły w prasie lokalnej.
6) Podziękowania od osób i instytucji.
8. Uchwała o wprowadzeniu Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej
podjęcia.
9. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu
w dn. 21.09.2017r. i wchodzi w życie z dn. 17.11.2017r.

§ 21
W oparciu o powyższy regulamin należy corocznie opracować harmonogram działań SU na
bieżący rok szkolny.

ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 Zgoda rodziców ucznia na udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu
Nr 2 Oświadczenie ucznia
Nr 3 Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Nr 4 Karta etyczna wolontariusza
Nr 5 Kodeks etyczny wolontariusz
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Załącznik Nr 1
Zgoda rodziców ucznia na udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu
My niżej podpisani / Ja niżej podpisany/a (w przypadku, gdy opiekę sprawuje jeden rodzic)
wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka ……………………………………………………
ucznia klasy ………. w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Zapoznaliśmy się również z
Programem Szkolnego Koła Wolontariatu i deklarujemy, iż nasze dziecko jest objęte
ubezpieczeniem na terenie szkoły.
EŁK, dn. ……….............

……………………………… ………………………
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik Nr 2
Oświadczenie ucznia
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Szkolnego Koła
Wolontariatu oraz deklaruję przestrzeganie zasad związanych z moim uczestnictwem w SKW
oraz Karty Etycznej Wolontariusza.
Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
1. zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
2. zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
3. zasada troski o los słabszych;
4. zasada równości;
5. zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

Załącznik Nr 3
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych osobowych osób,
którym będzie udzielana pomoc w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu zgodnie
z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
………………………………………..
Podpis ucznia
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Załącznik Nr 4
Karta etyczna wolontariusza
1. Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
3. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym
koordynatora pracy wolontariuszy.
4. Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być
niewłaściwie rozumiane.
5. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
6. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
9. Będę działać w zespole.
10. Będę osobą, na której można polegać.
11. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
12. Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej
pracy.
13. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
14. Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.
………………………………………………….
Podpis ucznia
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Załącznik Nr 5
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje
odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których
nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:
 Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy
z Fundacją DKMS;
 Zbiórka nakrętek na konkretne cele;
 Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”;
 Akcji „Góra grosza”- zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną;
 Dni Krwiodawstwa - zorganizowanie zbiórki krwi przy pomocy Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ełku;
 Mikołajowa zbiórka produktów spożywczych i słodyczy uczniom w szczególnie trudnej
sytuacji materialnej
 akcja charytatywna w ramach Dnia Papieskiego w szkole;
 zbiórki rzeczowe oraz żywności na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska
(wspólnie z Caritas Diecezji Ełckiej);
 Inne w zależności od potrzeb.
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