Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach wolontariatu szkolnego
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………….
w pracach w ramach wolontariatu szkolnego w roku szkolnym ……………………………
Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu wolontariatu szkolnego i program
działań przewidzianych na ten rok. Zgadzam się także na przejazdy mojego dziecka pod opieką pracownika
szkoły do miejsca wykonywania pracy jako wolontariusz.
………………………………
/miejsce i data/

………………………………
/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/

Porozumienie o świadczeniu pracy wolontarystycznej
W dniu ......................... w Świątnikach pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach,
reprezentowaną przez Martę Pacholec-Grzyb, zwaną dalej korzystającym, a
………....................................................., nr legitymacji uczniowskiej ............................................., adres
zamieszkania: .........................................................................................................................., zwaną/ym dalej
wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Porozumienie pomiędzy korzystającym a wolontariuszem zostało zawarte na podstawie art. 44 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania świadczeń w placówce Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Świątnikach, gdzie podjął się świadczenia pracy wolontarystycznej.
3. Do zadań wolontariusza należeć będzie:
 ………………………
 ………………………
Ponadto:
 Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie świadczeń.
 Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych w
związku z wykonywaniem świadczeń.
 Wolontariusz zobowiązuje się do obecności na zebraniach organizacyjnych całej grupy wolontarystycznej
działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach
 Wolontariusz zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w minimum połowie przewidzianych
semestralnie zajęć.
 Wolontariusz uzyskuje zaświadczenie o swojej pracy w wolontariacie, po aktywnym uczestniczeniu w nim
przez minimum jeden semestr i spełnieniu wszystkich powyższych warunków.
4. Świadczenie pracy wolontarystycznej musi zostać podjęte na okres minimum 30 dni.
5. Wolontariusz zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pracy wolontarystycznej.
6. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi kosztów dojazdu do placówki lub do
zapewnienia dojazdu.

7. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania
świadczeń oraz takie warunki zapewnia.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia
wymienionych w pkt. 2. Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów na mocy Ustawy
z dnia 30 września 2002 r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w
szczególnych okolicznościach, Dz.U. 2002, Nr 199, poz. 1674.
9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2016, poz. 239.
10. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
11. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia, a przez daną placówkę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ewidentnego
naruszenia przez wolontariusza zasad współpracy.
12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.................................................

.......................................................
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