Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
w Szkole Podstawowej nr 5
im. Dziewięciu Górników z Wujka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
w Katowicach
dla klas VI – VIII
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I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat jest to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinne.
2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Wolontariat szkolny to inicjatywa młodzieży, skierowana do uczniów, którzy chcą pomagać
najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne
(samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod
nadzorem nauczyciela szkoły).
4. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje nauczyciel – koordynator, który
nadzoruje działania wolontariuszy.
II. Cele
1. Kształtowanie wśród młodzieży postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności oraz
troski o drugiego człowieka.
2. Świadome, dobrowolne i nieodpłatne zaangażowanie się w zadania wolontariatu.
3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu
wolnego.
4. Zdobywanie umiejętności współpracy w grupie.
5. Kształtowanie młodego pokolenia na uczciwych obywateli.
6. Motywowanie i zachęcanie do działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o
charakterze regularnym lub akcyjnym.
7. Bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców na
rzecz potrzebujących.
III. Sposoby działania Szkolnego Koła Wolontariatu
1. Promocja wolontariatu w lokalnym środowisku.
2. Zbiórki darów rzeczowych.
3. Udział w akcjach charytatywnych.
4. Udział w wydarzeniach kulturalnych.
5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą ludziom potrzebującym.
6. Pomoc uczniom z młodszych klas w świetlicy szkolnej w zadaniach lekcyjnych, jak również
prowadzenie zabaw, zajęć tematycznych (pod nadzorem nauczyciela).
7. Działanie w bibliotece szkolnej pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
IV. Członkowie
1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń szkoły klas VI – VIII,
wyrażający chęć wolontariackiej – bezinteresownej pomocy osobom oraz instytucjom
potrzebującym.
2. Uczeń przed przystąpieniem do Koła powinien przedstawić pisemną zgodę od rodzica na
działanie w wolontariacie.
3. Przed przystąpieniem do Koła każdy kandydat musi podpisać Regulamin Szkolnego Koła
Wolontariatu.
V. Prawa wolontariusza
1. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych uczniów działających w
kole.
2. Uczniowie mają możliwość wpływania na działalność Szkolnego Koła Wolontariatu poprzez
zgłaszanie własnych pomysłów i inicjatyw.
3. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o
sobie.
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4. Każdy może przystąpić do Szkolnego Koła Wolontariatu, jak i od niego odejść uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekuna.
VI. Obowiązki Wolontariusza
1. Każdy sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. Wszyscy szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
3. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać
kulturalnie, być wzorem dla innych uczniów.
4. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza na terenie szkoły zostają
potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika placówki.
5. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza w środowisku lokalnym zostają
potwierdzone czytelnym podpisem osoby nadzorującej oraz pieczątką instytucji.
VII. Nagradzanie wolontariuszy
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
1. Wyrażenie uznania słownego na forum szkoły/klasy.
2. Wpis do dziennika elektronicznego.
3. Dyplom.
4. Wpis na świadectwie kończącym szkołę podstawową potwierdzający stałe działania na rzecz
Szkolnego Koła Wolontariatu.
VIII. Zasady weryfikacji i oceny pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.
1. Oceny pracy dokonuje opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu w porozumieniu z
wychowawcą klasy pod koniec roku szkolnego.
2. Wolontariusz klasy VIII otrzyma wpis na świadectwie, potwierdzający stały udział
w wolontariacie, pod warunkiem zrealizowania co najmniej 5 działań (10 godz.) i aktywności
na rzecz innych osób lub instytucji, potwierdzonych przez opiekunów, nauczycieli lub
organizatorów wolontariatu.
3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez
szkołę w weryfikacji i ocenie wolontariatu ucznia.
IX. Działalność informacyjna
1. Stronia internetows szkoły.
2. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.
3. Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych
przez nauczycieli.
4. Wymiana doświadczeń.
5. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Katowice 23.02.2021 r.
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Zgoda Rodziców

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ...................................................................................
w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Koła Wolontariusza w Szkole Podstawowej
nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu i
akceptuję jego postanowienia.
....................................................
podpis rodzica

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka z siedzibą przy ul. Gallusa 5 w Katowicach w świetle
przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”) jest administratorem
Państwa danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z
Wujka w Katowicach jest pan Tomasz Ptak, kontakt mailowy:iod@jednostki.cuw.katowice.pl Przepisy prawa nakładają
na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 20016 r.):
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku
Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i profilu
Facebook szkoły, na stronach internetowych podmiotów i instytucji współpracujących w ramach Szkolnego
Koła Wolontariatu, materiałach promocyjnych Miasta Katowice
w
celu
zaprezentowania
osiągnięć
uczniów,
udziału
w
imprezach
kulturalnych
oraz
akcjach
charytatywnych,
których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
2. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody w celach, na
które wyrazili Państwo zgodę – realizacji działań w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, publikacji opisów
oraz dokumentacji zdjęciowej z przebiegu Wolontariatu na stronie internetowej oraz celach marketingowych
i promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach .
3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
bez udziału człowieka.
4. Nie
pozyskujemy danych
z
innych
źródeł, niż
tylko
od
Państwa.
Nie
będziemy
przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej,
Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
5. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, tj.:
dostęp
do
swoich
danych,
sprostowanie
danych,
ograniczenia
przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z obowiązującymi
przepisami
prawa,
a w pozostałym
zakresie
dobrowolne.
W
każdej
sprawie
dotyczącej
Państwa
danych
można
kontaktować się
pod
adres
mailowy
:iod@jednostki.cuw.katowice.pl
lub
korespondencję kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka,
ul. Gallusa 5, 40– 594 Katowice.

…………………………………………..
Data, podpis rodzica
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