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§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przeprowadzania konkursu dla wolontariusza roku 

„Czynem i słowem” 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół Łączności z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52. 

3. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę nagrody dla laureata konkursu gromadzone są 

na koncie Fundacji z dobrowolnych składek absolwenta Technikum Łączności, Szymon 

Stachowiak. 

§ 2 

Celem Konkursu „Czynem i słowem” jest promowanie prospołecznych zachowań, działań i 

postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. 

§ 3 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty 

Polskiej w Gdańsku, wyróżniających się postawą prospołeczną. 

2. Kandydatów do konkursu zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy klasy w dniu rady 

klasyfikacyjnej klas 4 i 1-3. 

3. Konkurs rozstrzyga kapituła ds. nagród po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej. 

4. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden 

pozostaje w dokumentacji przewodniczącego komisji, drugi – Fundacji Rozwoju ZSŁ, trzeci – 

w dokumentacji księgowości. 

§ 4 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1) znaczące osiągnięcia w działalności prospołecznej w dziedzinie wolontariatu; 

2) średnia ocen nie niższa niż 4,0; 

3) frekwencja za rok szkolny nie niższa niż 85%; 

4) ocena z zachowania nie niższa niż bardzo dobra; 

5) terminowe złożenie wniosku. 

2. Kryteria i formy oceny kandydata 

1) kryterium oceny pracy wolontariusza: 

a) konsekwencja w realizacji podjętych prac, wytrwałość w pokonywaniu trudności; 

b) zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu; 

c) uwrażliwianie środowiska szkolnego na rzecz zachowań prospołecznych – 

dbałość o środowisko; 

d) organizowanie pomocy humanitarnej w szkole i poza nią; 

e) organizowanie kwest okolicznościowych 

f) promowanie spędzania czasu w pożyteczny sposób 

g) pozytywny efekt społeczny; 

2) kryterium oceny postawy wolontariusza: integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji 

kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak 

nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność 

współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania. 

§ 5 



Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół Łączności 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

 
1. Nagroda laureatowi konkursu wręczana jest na uroczystości zakończenia szkoły. 

2. Zmian w Regulaminie dokonuje się na mocy zarządzenia Dyrektora szkoły. 

 


