Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WOLONTARIAT W DWUJĘZYCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5 STO
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Wolontariat jest każdym świadomym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych osób
wykraczającym poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.
2. Wolontariuszem w Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej Nr 5 może być każdy, kto
udziela pomocy tym, którym jest ona potrzebna, nie tylko niezbędna, ale także ten, który
inicjuje wszelkie aktywności nieodpłatnego niesienia wsparcia, począwszy od rzeczowego, aż
do mentalnego.
3. Wolontariusz poświęca swój czas i energię, działając na rzecz społeczności lokalnej, osób czy
zwierząt.
II.

CELE WOLONATRIATU:

1. Podstawowym założeniem organizowanego wolontariatu w Dwujęzycznej Społecznej Szkole
Podstawowej Nr 5 jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych: bliskości, życzliwości,
wsparcia (także materialnego).
2. Kreowanie postawy wolontariusza: otwartego, życzliwego, wspierającego, cierpliwego,
skupionego na drugim człowieku, otwartego także w zakresie pomocy koleżeńskiej oraz
działającego aktywnie na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej.
3. Modelowanie zachowań (aktywna rola dzieci) odpowiedzialności za planetę, działań
proekologicznych, budowania zrównoważonego świata, wpływu na losy zwierząt.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
5. Inicjowanie idei wolontariatu.
6. Wspieranie idei wolontariatu.
7. Promowanie postaw wolontariuszy w społeczności szkolnej, a także społeczności lokalnej.
III.

FORMY ORGANIZOWANIA WOLONATRIATU W DWUJĘZYCZNEJ SPOŁECZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5.

1.

Miejscem organizacji wolontariatu jest Dwujęzyczna Społeczna Szkole Podstawowej Nr 5 z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Paryskiej 25.

2. Szkolnymi opiekunami wolontariatu są powoływani do tej roli koordynator, wychowawcy
klas, nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły.
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3. Szkoła zobowiązuje się do organizowania akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi
z różnych środowisk dla wybranych domów dziecka, hospicjów, domów seniora lub ośrodków
szkolno – wychowawczych.

4. Za wolontariat rozumie się:
- szkolne projekty wolontaryjne,
- każdą jednorazową akcję o charakterze charytatywnym,
- pomoc w organizacji szkolnych uroczystości, w szczególności imprez promujących treści
patriotyczne,
- pomoc koleżeńską w obrębie szkoły oraz szkoły podstawowej.

IV.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY:

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się zawsze podczas apelu/uroczystości zakończenia roku
szkolnego poprzez udzielenie pochwały za pracę w charakterze wolontariusza.
2. Uczestniczenie w ciągu trzech lat ( klasy VI- VIII) nauki w różnych projektach wolontariatu i
zrealizowanie co najmniej TRZYDZIESTU godzin na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego
akcjach skierowanych na wartości zrównoważonego rozwoju, pomocy zwierzętom, w akcjach
charytatywnych wiąże się także z wpisaniem adnotacji na świadectwie szkolnym
(promocyjnym lub ukończenia szkoły) w sekcji „Szczególne osiągnięcia”.
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