Regulamin Wolontariatu działającego przy ZSM nr 2 w Krakowie
1. Funkcjonowanie wolontariatu reguluje dział V – rozdział 2 Statutu Szkoły.
2. Cele wolontariatu szkolnego:
a) promowanie idei wolontariatu w szkole
b) zjednoczenie młodzieży chcącej nieść bezinteresowną pomoc
c) rozwijanie wśród młodzieży empatycznej postawy, bezinteresownego zaangażowania
na rzecz potrzebujących pomocy, wrażliwości na potrzeby innych oraz szacunku i
życzliwości
d) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej
e) wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska
szkolnego
f) łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z
osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi
g) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
h) prowadzenie regularnych spotkań wolontariuszy
i) kształtowanie postaw prospołecznych
j) kreowanie przyjaznej atmosfery w szkole
k) propagowanie kształtowania umiejętności działania zespołowego
l) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce
m) wzrost samooceny i motywacji do niesienia pomocy
3. Każdy uczeń i pracownik naszej szkoły chcący angażować się w różnego typu inicjatywy
organizowane w ramach wolontariatu może zostać członkiem Wolontariatu otrzymując status
Wolontariusza ZSM nr 2.
4. Uczniowie-Wolontariusze (niepełnoletni) mają obowiązek dostarczyć opiekunowi
Wolontariatu zgodę rodzica na uczestnictwo w Wolontariacie (podczas nauczania zdalnego
może być w formie elektronicznej).
5. Obowiązki wolontariusza:
a) ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu
b) powinien przestrzegać zasad wolontariatu szkolnego: zasada osobistej pracy nad
własnym rozwojem, zasada zaangażowania na rzecz osób potrzebujących pomocy,
zasada troski o los słabszych, zasada prawdy, przyjaźni i życzliwości
6. Profil wolontariusza:
Wolontariusz powinien odznaczać się przede wszystkim dużą dozą empatii i kultury osobistej,
cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością gospodarowania czasu własnego, tolerancją
i otwartością na otaczające go środowisko jak również chęcią bezinteresownej pomocy.
7. Korzyści z Wolontariatu:
a) wolontariat jest mile widziany przez pracodawców (pracodawca może przypuszczać,
że taka osoba jest zmotywowana, chętna do pomocy i działania na rzecz innych/grupy)
b) uczy współpracy, planowania, zarządzania czasem
c) zaangażowanie, solidarność są uważane za klucz do odpowiedzialnego obywatelstwa
d) uczy empatii i pokazuje, że wspólnymi siłami możemy zrobić wiele dla społeczeństwa
8. Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r.

