
 

Korepetycje – zasady wolontariatu 

1. Pomocą w nauce objęci są uczniowie z rodzin, które nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom płatnych 

korepetycji. 

2. Korepetycje skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Pomoc w nauce obejmuje 

również (lub wyłącznie) przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie, pomocą mogą zostać objęci również 

uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

4. Warunkiem uzyskania pomocy wolontariackiej jest pisemna deklaracja rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka o współpracy z Caritas Poznań w kwestiach związanych z nauką dziecka. 

5. Pomoc w nauce jest bezpłatna. 

6. Korepetytorem może zostać wyłącznie pełnoletni, niekarany wolontariusz, który złożył pisemne 

oświadczenie zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w 

Archidiecezji Poznańskiej (http://archpoznan.pl/upload/pdf/delegat/prewencjapoznan.pdf).  

Nie jest wymagane ukończenie studiów wyższych. 

7. Wolontariusz deklarujący przystąpienie do korepetycji otrzymuje pod swoją opiekę dziecko zgodnie ze 

swoimi predyspozycjami – wybrane bloki przedmiotowe, dodatkowe kompetencje (np. wykształcenie 

pedagogiczne, psychologiczne). 

8. Wolontariusz prowadzi zajęcia w uzgodnionej z rodzicami ucznia formie: 

a. w miejscu zamieszkania ucznia lub 

b. w miejscu zamieszkania wolontariusza lub 

c. online – wyłącznie za pośrednictwem udostępnionego przez lidera Caritas Poznań zabezpieczonego 

konta na platformie MS Teams. Zabronione jest prowadzenie zajęć na innym koncie. 

9. Wolontariusz i uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do przeprowadzenia 

korepetycji w wymiarze przynajmniej jednej godziny tygodniowo, jednak nie więcej niż dwie godziny 

tygodniowo. 

10. W przypadku niewydolności wychowawczej rodziny, wolontariusz-korepetytor może także pełnić funkcję 

mentora dla dziecka i jego rodziny poprzez towarzyszenie i udzielanie wsparcia w kwestiach związanych 

z nauką. 

11. Wolontariusz przekazuje na bieżąco liderowi sekcyjnemu istotne informacje dotyczące współpracy 

między rodziną a wolontariuszem oraz o sytuacji ucznia i jego rodziny, w szczególności dotyczące: 

a. opuszczania przez ucznia umówionych zajęć z korepetytorem,  

b. braku mobilizacji dziecka do nauki przez rodziców (prawnych opiekunów), 

c. kryzysowych wydarzeniach w życiu ucznia lub jego rodziny. 

12. Lider sekcyjny udziela stałego wsparcia wolontariuszowi-korepetytorowi. 

13. W miarę możliwości organizacyjnych pomocą wolontariuszy-korepetytorów objęci są również uczniowie 

niepolskojęzyczni. 
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