Załącznik nr 3 do Programu Motywacyjnego „Dream Team”

REGULAMIN
udziału w wolontariacie: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy/Szlachetna
Paczka i innych wspieranych przez Szkołę
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
1.
Niniejszy Regulamin nie opisuje zasad wolontariatu, a jedynie wpisuje się w naturalne
działania Koła Wolontariatu działającego na terenie Szkoły.
2.
Regulaminem objęte jest aktywne działanie uczniów w ramach akcji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka i innych, organizowanych lub wspieranych przez Szkołę.
Opiekunem wolontariatu jest p. Anetta Szarzyńska.
3.
Aby wziąć udział w akcji wymagane jest zgłoszenie się ucznia do nauczyciela
prowadzącego akcję, w terminie określonym przez tego nauczyciela. W przypadku
ograniczonej ilości miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Opiekun akcji ma prawo wykluczyć
uczniów z prac w wolontariacie jeśli jego postawa i zachowanie budzi zastrzeżenia.
4.
Uczniowie za udział w wolontariacie otrzymają pochwałę/punkty w ramach oceny za
zachowanie. Za wpisanie pochwały odpowiedzialni będą wychowawcy klas. Opiekun
wolontariatu przekazuje informację do wychowawców.
5.
Zaangażowanie w zbiórkę podlega punktacji w ramach szkolnego Programu
Motywacyjnego „Dream Team”, jn:
a) udział w zbiórce pieniędzy/kweście – 5 pkt
b) praca w sztabach jako wolontariusz wspierający – 5 pkt
c) udział w zbiórkach żywności/ubrań itp. - 5 pkt
d) przygotowywanie paczek i wręczanie paczek – 5 pkt
e) wolontariat stały (przynależność do Koła oraz/i jednocześnie udział w stałych zadaniach
/pracy na rzecz Stowarzyszenia Klaudynka i innych) – 8 pkt
f) udział w wolontariacie na rzecz schroniska dla zwierząt (inne niż wolontariat stały) – 5 pkt
g) udział w wolontariacie sportowym – 5 pkt.
6.
Po udziale w akcji wymagane jest przedstawienie przez ucznia świadectwa udziału
wystawionego przez organizatorów akcji.
7.
Wszelkie inne aktywności nie wymienione w pkt 5, a związane bezpośrednio z
działalnością w ramach wolontariatu, mogą być ujęte na liście podlegającej punktacji w
ramach Programu Motywacyjnego, po ich zgłoszeniu przez opiekuna akcji do Komisji
Programu
Motywacyjnego.
Wnioski
należy
składać
na
adres:
programmotywacyjnysp1@gmail.com. Włączenie akcji w ramach wolontariatu do punktacji
w Programie wymaga wcześniejszego poinformowania uczniów i rodziców poprzez
zamieszczenie informacji w LIBRUS'ie.

