Szanowni Państwo
Szkolny Klub Wolontariatu pragnie zaprosić Państwa dziecko do uczestnictwa w
akcjach charytatywnych organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 na terenie
szkoły oraz w środowisku lokalnym.
Opiekę nad dzieckiem podczas działań wolontaryjnych będą sprawowały opiekunki
Szkolnego Klubu Wolontariatu – pedagog i psycholog szkolny. Wszelkie informacje
dotyczące ewentualnych wyjść poza teren szkoły – np. do Szpitala Dziecięcego,
Domu Małego Dziecka czy innych placówek wymagających wsparcia wolontariuszy
będą przekazywane w zeszytach kontaktów a Państwa dziecko będzie mogło w nich
uczestniczyć po pisemnej zgodzie opiekuna prawnego ( pod informacją zawartą w
tymże zeszycie).
Harmonogram spotkań na terenie szkoły zakłada uczestnictwo w zebraniach i
szkoleniach oraz warsztatach odbywających się w ostatnim tygodniu każdego
miesiąca.
W ciągu roku dzieci będą mogły również brać udział w działaniach na terenie szkoły
takich jak np. pomoc na stołówce szkolnej, wykonanie gazetek informacyjnych,
pomoc koleżeńska - pomoc słabszym i młodszym uczniom w lekcjach, zbieranie
nakrętek, makulatury, wykonanie upominków dla chorych dzieci, itp.
By dziecko mogło otrzymać wpis na świdectwie szkolnym dot. wolontariatu
zobowiązane jest przestrzegać Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin będą zamieszczane na stronie internetowej
SP 25 – w zakładce Wolontariat.

Zgoda Rodziców / Opiekunów Prawnych
Wyrażam zgodę na udział mojego (ej) syna
(córki) ….................................................................................................................................
..............
(imię i nazwisko dziecka oraz KLASA)

w działaniach wolontaryjnych i charytatywnych w ramach Szkolnego Kluby
Wolontariatu.
…........................................................................
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