Regulamin przyznawania punktów za pracę
w Szkolnym Kole Wolontariatu
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. Wolontariat szkolny jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą
pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne.
3. Za działania wolontariatu w SP12 odpowiedzialni są nauczyciele-opiekunowie Szkolnego Koła
Wolontariatu: pani Katarzyna Makowska i pani Joanna Stalbowska, przy współpracy z innymi
opiekunami kół i akcji zajmujących się działalnością charytatywną.
4. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym i systematycznie uczestniczy
w spotkaniach i prowadzonych akcjach. Wolontariusze sumiennie i bezinteresownie wywiązują
się z powierzonych im zadań, za co otrzymują punkty zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania:


1 punkt za przystąpienie do akcji charytatywnej;



2 punkty za szczególne zaangażowanie w akcję charytatywną;



5 punktów za długoterminowy udział w akcji charytatywnej.

5. Obowiązkiem wolontariusza jest samodzielne i aktywne poszukiwanie miejsca, obszaru,
placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje
pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek
trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu lub
wychowawcy.
6. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności.
Wolontariusze mogą być nagrodzeni przez pochwałę ustną na forum szkoły oraz przyznanie

punktów za aktywną pracę w wolontariacie (udział w spotkaniach organizacyjnych, zbiórkach,
akcjach, wyjściach itp.) oraz za udokumentowaną pracę na rzecz innych w wolontariacie poza
szkołą. W przypadku działania w wolontariacie zewnętrznym liczone są tylko akcje
potwierdzone zaświadczeniem lub dyplomem, za każdy rok szkolny i dostarczone do szkolnych
opiekunów najpóźniej dwa tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną.
7. Uczeń na świadectwie może mieć przyznane 2 punkty w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
8. Uczeń, który chce uzyskać 3 punkty, musi w klasach VII I VIII zrealizować co najmniej
TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu lub 50 PUNKTÓW za pracę na rzecz środowiska
szkolnego. Obecne klasy ósme realizują minimum dwadzieścia godzin lub muszą uzyskać
minimum 25 punktów.
9. Punkty na świadectwie będą przyznawane po wcześniejszym podsumowaniu.
10. Po spełnieniu wymagań, wolontariusz otrzyma na koniec VIII klasy poświadczenie o stałym
zaangażowaniu w pracę społeczną w formie wpisu na świadectwie szkolnym. Decyzję o wpisie
podejmuje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, opiekunowie SKW
i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.

