Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu „MUZYKARIAT”

Na podstawie Statutu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie oraz
zgodnie z ustala się co następuje:

1) W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie działa Szkolny Klub
Wolontariatu „MUZYKARIAT” zwany dalej Klubem, którego cele określa Statut Szkoły.
2) Zadaniem Klubu jest:
a) organizacja i świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym,
b) reagowanie czynne na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego,
c) inicjowanie działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
d) włączanie się, za zgodą dyrektora Szkoły, w wolontaryjne akcje ogólnopolskie,
e) wspomaganie różnego typu inicjatyw o charakterze charytatywno-kulturalnym.
3) Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń ZPSM w Szczecinie, który ukończył 13 lat. W przypadku osób
niepełnoletnich, na działalność w Klubie, wymagana jest pisemna zgoda rodzica.
4) Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych innych świadczeń za swoją pracę, co stanowi
istotę działań wolontaryjnych. Nie mogą także wykonywać pracy na zasadzie zastępstwa etatowego
pracownika.
5) Klubem opiekuje się nauczyciel, który:
a) koordynuje działania Klubu,
b) prowadzi spotkania w ustalonym rytmie,
c) prowadzi i aktualizuje listę członków Klubu oraz gromadzi informacje o ich aktywności,
d) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie członków klubu w czasie spotkań i realizacji zadań,
e) wraz z członkami opracowuje Roczny Plan Pracy Klubu (początek roku szkolnego), który przedstawia
do akceptacji dyrektorowi Szkoły oraz po akceptacji dyrektora - Radzie Pedagogicznej,
f) przedkłada dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej Sprawozdanie z Rocznego Planu Pracy Klubu
(koniec roku szkolnego),
g) przekazuje wychowawcom informacje o działalności społecznej członków klubu w ramach
wolontariatu, w celu wpisania ich na świadectwie ukończenia Szkoły.
6) Obowiązkiem członka Klubu jest:
a) systematyczne uczestnictwo w spotkaniach i innych działaniach podejmowanych przez Klub,
b) słowność i konsekwencja w podejmowanych działaniach wolontaryinych,
c) przekazywanie z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o niemożności udziału w działaniu do
którego wcześniej się zobowiązał oraz w miarę możliwości, znajdowanie zastępstwa,
d) wyważenie czasu przeznaczanego na działania w Klubie, tak by działanie te nie utrudniały nauki w
Szkole i życia w domu,
e) etyczne i kulturalne zachowanie, tak by być wzorem dla innych.
7) Członek Klubu ma prawo do:
a) zgłaszania własnych inicjatyw na forum Klubu,
b) informacji o trudnościach i kosztach związanych z podejmowanym działaniem,

c) poszanowania własnego czasu i potrzeb,
d) wsparcia w działaniach wolontaryjnych ze strony nauczyciela-koordynatora Klubu jak i innych jego
członków,
e) rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym momencie, po poinformowaniu odpowiednio wcześniej
nauczyciela-koordynatora Klubu,
f) uwzględnienia przez wychowawcę swojej klasy zaangażowania w działalność wolontaryjną na rzecz
Szkoły przy ustalaniu oceny z zachowani,
g) nagradzania swojej pracy w postaci:
 pochwały dyrektora na szkolnym apelu,
 przyznania dyplomu,
 wyrażenia słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 pisemnego podziękowania skierowanego do rodziców,
 wpisania informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia
szkoły. Wpis ten 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 organizowanych wewnątrz Szkoły.
8) Praca wolontaryjna w Klubie wykonywana jest w oparciu o następujące zasady:
a) równość – wszyscy członkowie Klubu maja prawo do działania zgodnie ze swoimi możliwościami,
b) szacunek – każdy członek Klubu odnosi się wzajemnie do siebie w sposób koleżeński, wszelkie konflikty
rozwiązywane są na drodze dialogu z poszanowaniem każdej ze stron,
c) odpowiedzialność – każdy z członków Klubu odpowiedzialny jest za swoje czyny i zobowiązania oraz za
efekt pracy wspólnej,
d) zaangażowanie – każdy członek Klubu działa aktywnie i chętnie angażuje się w podjęte zadania.
9) Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa określa Statut Szkoły.
10) Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu członek Klubu może zostać z niego wykluczony.
11) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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