Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

Regulamin
Szkolnego Klubu Wolontariatu
Szkoły Podstawowej nr 48
w Warszawie

Regulamin zawiera:
1. Postanowienia ogólne
2. Organizacja i zadania Szkolnego Klubu
Wolontariatu
3. Wybory do organów Szkolnego Klubu
Wolontariatu
4. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu
5. Zasady wpisu wolontariatu na świadectwie
ukończenia Szkoły Podstawowej.
6. Przepisy końcowe.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Szkolny Klub Wolontariatu tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 48.
Klub działa dla dobra osób organizacji i instytucji potrzebujących pomocy.
Art.2
Klub działa w oparciu o swoje organy, które są jego jedynymi
reprezentantami a zarazem jedynymi reprezentantami ogółu wolontariuszy.
Zakres tej reprezentacji określa niniejszy regulamin.
Art.3
Strukturę, zasady wybierania i działania organów Szkolnego Klubu
Wolontariatu określa niniejszy regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Art. 4
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły.

2. ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOLNEGO
KLUBU WOLONTARIATU
Art.5
1. Organami Szkolnego Klubu Wolontariatu są:
 Rada Wolontariatu: przewodniczący i dwóch zastępców
 Sekcje klubu
Do zadań przewodniczących klubu należą:
1. koordynacja realizacji programu pracy klubu,
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2. bezpośrednie kierowanie pracami klubu,
3. utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami sekcji,
4. koordynowanie wszystkich akcji organizowanych w ramach planu pracy
Szkolnego Klubu wolontariatu.
Art.6
Do zadań zastępców przewodniczącego klubu należy wspomaganie
przewodniczącego we wszystkich zadaniach, wynikających z jego funkcji
oraz zastępowanie podczas jego nieobecności.
Art.7
Sekcje klubu wykonują bieżące zadania, wynikające z programu działania
klubu. Członkowie każdej sekcji wybierają ze swojego grona kierownika,
który wchodzi w skład Szkolnej Rady Wolontariatu.

Art.8
Do zadań Koordynatora Szkolnego Klubu wolontariatu należą:
1. promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,
2. wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań
wolontariusza,
3. nadzorowanie pracy wolontariuszy,
4. przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,
5. określenie warunków współpracy,
6. dopilnowanie formalności,
7. utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,
8. nagradzanie i podtrzymywanie motywacji,
9. rozwiązywanie trudnych sytuacji.

3. WYBORY DO ORGANÓW SZKOLNEGO
KLUBU WOLONTARIATU
Art.9
Kadencja organów Szkolnego Klubu Wolontariatu trwa 1 rok. Szkolna Rada
Wolontariatu rozpoczyna swą kadencję zaprzysiężeniem na forum szkoły i
kończy ją z chwilą zaprzysiężenia kolejnej rady.
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Art. 10
Wybory do Szkolnej Rady Wolontariatu odbywają się według następujących
zasad:
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom kl. IV-VIII
2. Wybory odbywają się co rok, w połowie września; datę wyborów
wyznacza Dyrekcja Szkoły, po konsultacji z Opiekunem Samorządu.
3. Każdy uczeń, ma prawo ubiegania się o funkcję przewodniczącego oraz
funkcje jego zastępców, po uprzedniej akceptacji kandydatury przez
koordynatora klubu, członków Prezydium SU i samorządów klasowych.
4. Nazwiska kandydatów, zgłoszonych przez przewodniczących
Samorządów klasowych najpóźniej tydzień przed wyborami, ogłasza
koordynator klubu na tablicy informacyjnej Szkolnego Klubu
Wolontariatu.
5. Prezydium Samorządów Szkolnych powołuje komisję wyborczą, która
nadzoruje prawidłowy przebieg wyborów.
6. Głosowanie odbywa się na pierwszym spotkaniu Samorządu
Uczniowskiego.
7. Komisja wyborcza liczy wyniki oraz sporządza protokół z przebiegu
głosowania.
8. Kandydat, który dostanie największą liczbę głosów, zostaje
przewodniczącym Szkolnej Rady Wolontariatu.
9. Zastępcami przewodniczącego zostają uczniowie, którzy w głosowaniu
zajęli drugie i trzecie miejsce.
10.W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów jednakowej ilości
głosów, koordynator klubu ma prawo oddania swojego głosu na jednego z
nich.
11.Wynik wyborów zostaje podany na tablicy informacyjnej Szkolnego
Klubu Wolontariatu i ogłoszony przez wychowawców we wszystkich
klasach.
Art. 11
Wybrani przewodniczący Szkolnej Rady Wolontariatu, wraz ze swoimi
zastępcami, określają do końca października na piśmie program pracy
Szkolnego Klubu Wolontariatu na całą kadencję.
Art. 12
Koordynatora klubu może wyznaczyć Dyrekcja Szkoły lub Prezydium
Samorządu Uczniowskiego, najpóźniej do końca czerwca.
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4. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU
WOLONTARIATU
Art. 13
Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi swoją działalność zgodnie z niniejszym
regulaminem, realizując program pracy na daną kadencję.

Art.14
Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne i kulturalne
Art. 15
Działalność klubu opiera się na pracy społecznej i zaangażowaniu jego
członków. Wszelkie materiały biurowe i techniczne klub może otrzymać z
zasobów szkoły, Rady Rodziców lub od sponsorów.

5. ZASADY WPISU WOLONTARIATU NA
ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Art.16
Wpis na świadectwie ukończenia szkoły uzyskuje uczeń, który spełnia jedno z
poniższych wymagań:
1.przez 3 lata nauki bierze udział w co najmniej 3 akcjach pozaszkolnych,
2.systematycznie w każdym roku nauki uczestniczy w co najmniej 4
działaniach na terenie szkoły,
3.przepracował 30 godzin w roku w wolontariacie szkolnym lub
pozaszkolnym.
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Art.17
Zaświadczenia dotyczące pracy wolontariuszy wydaje instytucja, z którą
współpracuje wolontariusz lub koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.
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6.PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 18
Sprawy wymagające współdziałania Dyrekcji, Rady Pedagogicznej lub Rady
Rodziców ze Szkolną Radą Wolontariatu powinny być rozpatrywane przy
udziale reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron.
Art.19
Regulamin jest uchwalany zwykłą większością głosów w jawnym, równym
powszechnym głosowaniu, zwołanym przez Prezydia Samorządów. Projekt
regulaminu przygotowany przez Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu
w porozumieniu z Opiekunem SU, musi być przedstawiony społeczności
szkolnej do wglądu na dwa tygodnie przed terminem głosowania. W przypadku
negatywnego wyniku głosowania Prezydium opracowuje nowy projekt
Regulaminu, uwzględniający wnoszone uwagi i poprawki i niezwłocznie
poddaje go głosowaniu.
Art. 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia przez Koordynatora Klubu
Wolontariatu, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty uchwalenia przez
głosowanie.
Art. 21
Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie powszechnego
głosowania.
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