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REGULAMIN KONKURSU 

„Wolontariat w mojej szkole” 

 

 

§ 1. 

CELE I ZADANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs „Wolontariat w mojej szkole”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w ramach 

konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań publicznych  „Wolontariat szkolny” 

nr. DE–WZP–262.1.6.2016 

 

2. Zadaniem Konkursu jest zorganizowanie w placówce Szkolnego Miesiąca Wolontariatu, którego 

celem jest: 

1) popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, 

2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, 

3) poszerzenie wśród mieszkańców Łodzi wiedzy o rodzajach wolontariatu  

i zakresu pracy wolontariuszy,  

4) zachęcanie uczniów łódzkich szkół do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się 

w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych 

na zaufaniu i solidarności społecznej. 

5) Podwyższenie aktywności w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami 

pozarządowymi 

 

§ 2. 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole 

2. Konkurs organizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację 

zadań publicznych  „Wolontariat szkolny” nr. DE–WZP–262.1.6.2016 

 

§ 3. 

ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs skierowany jest do 10 łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. 
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§ 4. 

ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. Uczestnicy Konkursu: 

1) 20 osobowe grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – Szkolni Animatorzy 

Wolontariatu, którzy reprezentują daną placówkę; 

2) Nauczyciel – opiekun.  

3) Środowisko szkolne biorące udział w działaniach 

2. Zgłoszeń grup Szkolnych Animatorów Wolontariatu dokonuje nauczyciel opiekun 

w porozumieniu z Dyrekcją placówki. 

3. Zgłoszeń do konkursu  dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

do Regulaminu Konkursu.  

4. Jedna szkoła może zgłosić jedną grupę Szkolnych Animatorów Wolontariatu (liczy się kolejność 

zgłoszeń). 

5. Przebieg Konkursu: 

1) do 16.09.2016 roku nadesłanie przez szkoły formularzy zgłoszeniowych Szkolnych 

Animatorów Wolontariatu, którzy przygotują i zorganizują Szkolny Miesiąc Wolontariatu 

2) 20.09.2016  – 30.09.2016 – przeprowadzenie warsztatów dla zgłoszonych grup Szkolnych 

Animatorów Wolontariatu – omówiony zostanie sposób identyfikowania i rozwiązywania 

problemów społecznych, sposobów zaangażowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy 

innym, form promowania i zachęcania do udziału w akcjach wolontarystycznych, procedury 

planowania, wdrażania i ewaluacji podejmowanych przedsięwzięć. 

3) 01.10.2016 – 31.10.2016 – przeprowadzenie przez Szkolnych Animatorów Wolontariatu 

Szkolnego Miesiąca Wolontariatu w swojej szkole – przygotowanie oraz przeprowadzenie 

nowatorskich inicjatyw wolontarystycznych, angażujących jak najszersze grono społeczności 

szkolnej oraz lokalnej, a następnie przedstawienie sprawozdania. W każdej ze szkół zostanie 

wytypowany opiekun – ekspert, który będzie pomagał i nadzorował działania. W trakcie 

Szkolnego Miesiąca Wolontariatu w każdej szkole odbędą się 2 godziny spotkań z opiekunem–

ekspertem. 

4) 07.11.2016 – 14.11.2016 – nadsyłanie sprawozdań z przeprowadzonego Szkolnego 

Miesiąca Wolontariatu przez Szkolnych Animatorów Wolontariatu 

5) 17.11.2016 – 24.11.2016 – rozstrzygnięcie Konkursu – wybór 3 grup Szkolnych Animatorów 

Wolontariatu, którzy otrzymają nagrody w postaci dwudniowych wycieczek w okolice parków 

krajobrazowych regionu łódzkiego. 
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6) 16.12.2016 – Ogólnołódzka Konferencja – uroczyste zakończenie Konkursu, połączone 

z prezentacją zwycięskich grup Szkolnych Animatorów Wolontariatu. 

 

§ 5. 

TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

 

1.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 16 września 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia 

do Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

 

2. Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać na adres: 

1) Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, ul. Kopcińskiego 54, 90–032 Łódź – osobiście lub 

za pośrednictwem poczty;  

2) biuro@lsps.pl – pocztą elektroniczną z dopiskiem „wolontariat w mojej szkole” 

 

3. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy powinien mieć 

formę skanu i zawierać podpisy osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot 

zgłaszający. 

§ 6. 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ  

 

Przy ocenie sprawozdań końcowych brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie; 

innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 

 

§ 7. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury Konkursu. 

2. W skład Jury Konkursu wejdzie: Przewodnicząca Łódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, 

Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przedstawiciel Łódzkiego 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 24 listopada 2016 r,  

4. Jury Konkursu spośród nadesłanych sprawozdań, wybierze trzy grupy Szkolnych Animatorów 

Wolontariatu, które zostaną nagrodzone 

5. Jury może również przyznać wyróżnienia. 
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Załącznik 1 Regulaminu Konkursu „Wolontariat w mojej szkole” – karta zgłoszeniowa 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NAZWA SZKOŁY  

ADRES SZKOŁY  

OSOBA KONTAKTOWA  

TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ  

MAIL  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY 

SZKOLNYCH ANIMATORÓW 

WOLONTARIATU ORAZ DANE 

KONTAKTOWE 

 

 

OŚWIADCZENIE 

1. W imieniu reprezentowanej placówki  zobowiązuję się wytypować 20 uczniów (Szkolnych Animatorów Wolontariatu) 

oraz Nauczyciela Opiekuna, którzy wezmą udział w Konkursie „Wolontariat w mojej szkole”, będą uczestniczyć 

w warsztatach przygotowanych przez Organizatora, przygotują sprawozdanie – prezentację z przeprowadzonego 

Szkolnego Miesiąca Wolontariatu oraz w przypadku wygranej pojadą na 2 dniową wycieczkę, która stanowi nagrodę 

w konkursie, a także do przeprowadzenia w szkole Szkolnego Miesiąca Wolontariatu. 

2. Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu „Wolontariat w mojej szkole”. 

3. Posiadam zgody opiekunów prawnych na udział w Konkursie ”Wolontariat w mojej szkole” wytypowanych 

do reprezentacji szkoły uczniów (Szkolnych Animatorów Wolontariatu). 

4. Posiadam zgody opiekunów prawnych wytypowanych do reprezentacji szkoły uczniów (Szkolnych Animatorów 

Wolontariatu) do wykorzystania wizerunku. 

5. Zobowiązuję się do przygotowania wymaganej przez Organizatora dokumentacji, związanej z Konkursem „Wolontariat 

w mojej szkole”. 

6. Zobowiązuję się przekazać niezbędne dane Nauczyciela opiekuna do umowy zlecenia. 

7. Do karty zgłoszeniowej załączam zgodę Nauczyciela opiekuna na poprowadzenie grupy Szkolnych Animatorów 

Wolontariatu. 

 

 

 

________________________________                                   _____________________________________ 

Pieczęć szkoły                                                                                               Data i podpis Dyrektora placówki 

 


