SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W TYCHACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej
dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym i systematycznie uczestniczy
prowadzonych akcjach. Wolontariusze sumiennie i bezinteresownie wywiązują się
z powierzonych im zadań.
3. Wolontariusz może włączać się w aktywność na rzecz innych w ramach akcji dobroczynnych
szkolnych, pozaszkolnych, ogólnopolskich i światowych oraz w ramach inicjatyw własnych we
współpracy z rodziną.
4. Każdy wolontariusz systematycznie prowadzi „Dzienniczek Wolontariusza”, w który wpisuje
wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także nauczyciele-wolontariusze oraz osoba lub
przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa. Wzór karty do wpisów
w Dzienniczku Wolontariusza uczeń może pobrać z biblioteki szkolnej lub ze strony internetowej
szkoły.
5. W klasach 1-3 uczniowie są zachęcani do wzajemnej pomocy oraz udziału w działaniach
o charakterze dobroczynnym, we współpracy z rodzicami.
6. W klasach 4-5 szkoły podstawowej uczniowie mogą przygotowywać się do pracy
w charakterze wolontariusza. Za swoją działalności na rzecz innych będą nagradzani
przyznawaniem punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Punkty te
przyznaje koordynator danej akcji, opiekun koła lub wychowawca klasy.
7. W klasach 6-8 uczniowie podejmujący wolontariat w szkole są zobowiązani do udziału w co
najmniej jednej akcji pozaszkolnej oraz co najmniej dwóch działaniach realizowanych na terenie
szkoły. Za udział w akcjach będą nagradzani dodatkowo przyznawaniem punktów zgodnie
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Punkty te przyznaje koordynator danej akcji lub
wychowawca klasy.
8. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki,
w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na
określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole.
9. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie
o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia 1 czerwca. Zaświadczenie musi zawierać nazwę
placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres,
w którym wolontariusz angażował się w pomoc.
10. Uczniowi na zakończenie szkoły podstawowej można przyznać trzy punkty w rekrutacji do
szkół średnich za osiągnięcia w działalności charytatywnej. Punkty te są przyznawane uznaniowo

z uwzględnieniem przyjętego w statucie szkoły kryterium, z uwzględnieniem indywidualnych
możliwości ucznia.
11. W kwestiach spornych o przyznaniu punktów na świadectwie decyduje Komisja, w skład
której wchodzą: Dyrektor szkoły, opiekun-koordynator wolontariatu i wychowawca klasy.
12. Szczegółowe informacje dotyczące wolontariatu znajdują się w § 72 statutu szkoły.
13. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje zawieszona na czas nieobecności opiekuna
– p. Ewy Czerneckiej - Kucz.

Załącznik nr 1
DO SZKOLNEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W TYCHACH
Strona Dzienniczka Wolontariusza

Data

Wykonane zadanie w ramach wolontariatu

Podpis

(nazwa akcji, działania, spotkania z krótkim
opisem)

nauczyciela - wolontariusza,
organizatora akcji,
szkolnego koordynatora

