
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W ŁOSOSINIE DOLNEJ 

  

PODSTAWA PRAWNA  

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 

2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 610), w przypadku przeliczania na punkty kryterium za 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły 

dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939), który 

mówi: 

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 

przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu, lub środowiska szkolnego.” 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

  

Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do 

szkół średnich za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w 

formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego/lokalnego. 

  

Uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej 

zrealizować co najmniej 50 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub 

pracy na rzecz środowiska szkolnego/ lokalnego. 



Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej. 

Przeprowadzone godziny odnotowuje się w karcie aktywności wolontariusza. 

Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego. Uczeń 

może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w 

działaniach Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Łososinie Dolnej. 

  

Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, 

obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może 

również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być 

zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość 

zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Caritas. By punkty były przyznane 

uczeń ma obowiązek włączenia się w życie szkoły, angażować się w działalność 

pomocową na rzecz drugiej osoby lokalnie. 

  

Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie przed końcowo roczną radą 

klasyfikacyjną w czerwcu. Zaświadczenie ma 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. Zaświadczenie uczeń dostarcza do Opiekuna Szkolnego Koła 

Caritas. 

 Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Wicedyrektor Szkoły, 

Opiekun/ Koordynator wolontariatu i Wychowawca, który informuje o tym 

swoich uczniów.Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych 

sytuacjach. 
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