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SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT 
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. KARDYNAŁA STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586) 
 

1. Szkolne Koło Wolontariatu „oSTOja" działa w oparciu o program wychowawczy Fundacji Świat 
na Tak. 

2. Działalność koła skierowana jest do uczniów kl. V-VI w ramach wolontariatu akcyjnego, przez co 
rozumie się udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły oraz kl. VII-VIII 
w ramach wolontariatu systematycznego, przez co rozumie się udział w przedsięwzięciach na 
terenie szkoły i środowiska lokalnego. 

3. Zapisy do koła odbywają się we wrześniu, we wskazanym przez opiekuna terminie, o którym 
powiadamia on uczniów i rodziców poprzez dziennik Librus (zakładka ogłoszenia i wiadomości). 

4. Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia 
w aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska 
szkolnego.  

5. Uczeń, kl. VII-VIII w roku szkolnym 2019/20, który chce uzyskać punkty musi w ciągu dwóch lat 
nauki w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 20 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego; uczeń kl. V – VIII od roku szkolnego 2020/21 musi w ciągu 
czterech lat zrealizować co najmniej 30 godzin. 

6. Uczeń może proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być przeprowadzone 
w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna koła lub 
wychowawcy.  

7. Wszystkie prace związane z wolontariatem muszą być wykonywane po zajęciach lekcyjnych. 

8. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie 
o odbytym wolontariacie najpóźniej dwa dni przed roczną Radą Klasyfikacyjną. Zaświadczenie 
powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad 
wolontariuszem, okres w którym wolontariusz angażował się w pomoc, oraz ilość zrealizowanych 
przez niego godzin.  

9. Dokumentację potwierdzającą udział ucznia w akcjach o charakterze wolontariatu przez cały okres 
nauki w szkole gromadzi opiekun szkolnego koła.  
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10. Wolontariatem zajmuje się opiekun koła. Przyznaje punkty w porozumieniu z wychowawcą, który 
informuje o tym swoich uczniów. 

11. Wychowawca przygotowuje listę uczniów spełniających powyższe wymagania na końcową Radę 
Klasyfikacyjną w kl. VIII. 

12. Ostateczną decyzję o uzyskaniu przez uczniów wpisu na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej podejmuje Rada Pedagogiczna. 

13. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej informuje uczniów i rodziców na pierwszym 
zebraniu o możliwości uzyskania wpisu i zapoznaje ich z zasadami regulaminu. 
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