WOLONTARIAT
w Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej Nr
5 w Warszawie
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Wolontariat jest każdym świadomym i dobrowolnym działaniem, wykraczającym poza
więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.
2. Wolontariuszem 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.
II.

CELE WOLONTARIATU:

1. Podstawowym założeniem organizowanego wolontariatu w Dwujęzycznej
Społecznej Szkole Podstawowej Nr 5 jest uwrażliwienie 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.
3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości o raz
bezinteresowności.
4. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność,
na choroby i niepełnosprawność.
5. Tworzenie więzi między uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz
kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i
wzajemne wspieranie się.
7. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np: pomoc w odrabianiu
lekcji w świetlicy szkolnej.
8. Inicjowanie idei wolontariatu.
9. Wspieranie idei wolontariatu.

10. Promowanie postaw wolontariuszy w społeczności szkolnej, a także społeczności
lokalnej.

III.

FORMY ORGANIZOWANIA WOLONTARIATU:

1. Szkolnymi opiekunami wolontariatu są powoływani do tej roli: Koordynator
Wolontariatu, Wychowawcy klas, Nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły.
2. Szkoła chcąc umożliwić uczniom udział w wolontariacie, może zorganizować różne
akcje w danym roku szkolnym (akcje charytatywne wybranych instytucji, osób
potrzebujących itp.). Szkoła zobowiązuje się do przynajmniej trzech w ciągu roku
szkolnego akcji o tym charakterze dla wybranych podmiotów.
3. Za wolontariat rozumie się:
·

każdą akcję organizowaną przez szkołę o charakterze wolontariackim,

·

każdą jednorazową akcję o charakterze charytatywnym,

·

pomoc w organizacji szkolnych uroczystości, w szczególności imprez
promujących treści patriotyczne,

·

IV.

pomoc koleżeńską w obrębie szkoły oraz szkoły podstawowej.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY:

1.

Nie ma limitu godzin pracy w ramach wolontariatu, który uprawniałby do wpisu
działalności wolontariackiej na świadectwie (przepisy wskazują tutaj na osiągnięcia w
aktywności ucznia m.in. w zakresie pracy w formie wolontariatu na rzecz innych
ludzi lub środowiska szkolnego).
2. Szkoła uznaje zaliczenie wolontariatu, jeśli uczeń weźmie udział w 80% akcji.
3. Wolontariusze klas ósmych, którzy są zaangażowani w udział w akcjach, z
entuzjazmem i chęcią uczestniczą w działaniach i pracach społecznych oraz
przeznaczyli na tę pracę swój wolny czas, otrzymują dyplomy /zaświadczenia o
udziale w pracy Wolontariatu Szkolnego.
4. Uczestniczenie w ciągu dwóch lat w organizowanych przez Szkołę, akcjach
charytatywnych wiąże się także z wpisaniem adnotacji na świadectwie szkolnym
(promocyjnym lub ukończenia szkoły) w sekcji „Szczególne osiągnięcia”.

5. Wolontariusz, który podejmie się realizacji zadań wolontaryjnych poza szkołą, jest
zobowiązany przedstawić podpisane zaświadczenie z instytucji, której działanie
wspierał.
6. Wolontariusze mogą być rozliczani za udział w działaniach szkolnych i
pozaszkolnych wpisem określającym ilość godzin. Proponowane działania w roku
szkolnym 2021/22 to:
○

Sprzątanie Cmentarza Żydowskiego na Powązkach,

○

Akcje charytatywne na terenie szkoły: Pomoc dla Afgańczyków,
“Szlachetna paczka” itp,

○

„Przewodnik Pierwszaka”,

○

WOŚP,

○

Dzień Pasji

○

Dzień Patrona.

7. O wpisie ilości godzin decydują opiekunowie wolontariatu po zakończonej akcji.
Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowego wpisu
godzinowego wolontariuszom, którzy wyróżniają się wzorową postawą.

