
Regulamin przyznawania tytułu 

„Wolontariusz Roku” 

z inicjatywy Komisji O światy, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Gminy Strzałkowo za szczególne osiągnięcia w pracy 
społecznej. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania 
tytułu „Wolontariusz Roku” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 
dla których Gmina Strzałkowo jest organem prowadzącym. 

1. Tytuł „Wolontariusz Roku” za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej 
i samorządowej przyznawany jest uczniom Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Wólce oraz Gimnazjum im. Janusza 
Korczaka w Strzałkowie. 

2. Tytuł „Wolontariusz Roku” przyznaje uczniom Kapituła Konkursowa, 
w skład której wchodzą: radni zasiadający w Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Strzałkowo, 
wybierając spośród zgłoszonych kandydatów jednego ucznia z każdej 
z wyżej wymienionej Szkoły, który otrzyma tytuł „Wolontariusz Roku”. 

3. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu określa niniejszy regulamin 
pkt.7. 

4. Tytuł „Wolontariusz Roku” ma wpływać motywująco na uczniów szkoły 
oraz zachęcać do aktywności i kreatywności na rzecz szkoły i lokalnego 
środowiska. 

5. Tytuł „Wolontariusz Roku” przyznawany jest na zakończenie roku 
szkolnego. 

6. Kandydatów do miana „Wolontariusz Roku” zgłasza Rada Pedagogiczna 
wyżej wymienionych szkół przed końcem roku szkolnego, kierując się 
kryteriami określonymi w pkt.7. 

7. Dokonując wyboru kandydatów należy brać pod uwagę w szczególności 
następujące kryteria: 

a. aktywny udział w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych 
i samorządowych, 

b. aktywny i kreatywny udział w życiu szkoły, gminy oraz lokalnego 
środowiska, 



c. zaangażowanie w działalność wolontariatu, 
d. przełamywanie społecznych barier, uprzedzeń i stereotypów, 
e. wrażliwość i empatia na los ludzi potrzebujących pomocy, 
f. bezinteresowna działalność na rzecz rówieśników, 
g. podejmowanie inicjatyw promujących szkołę w lokalnym 
środowisku, 

h. współpraca i angażowanie innych ludzi, pomysłowość działań 
i rozwiązań, 

i. działalność na rzecz rozwoju świadomości społeczeństwa 
obywatelskiego, 

j. wartość postawy, jako wzoru naśladowania, 
k. wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

8. Wzór wniosku nominacyjnego do tytułu „Wolontariusz Roku” stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. O przyznaniu tytułu „Wolontariusz Roku” Dyrektor Szkoły zawiadamia 
zainteresowanego ucznia. 

10. Wręczenia tytułu „Wolontariusz Roku” dokonują przedstawiciele 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

11. Nagrodę dla „Wolontariusza Roku” ufundują radni zasiadający 
w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Gminy Strzałkowo. 

 


