
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  

W ZBLUDOWICACH 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

  

2. 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. 

  

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

najmniej 60 godzin  systematycznej pracy w ramach wolontariatu  na rzecz środowiska 

szkolnego/ lokalnego i wziąć udział w 8 akcjach charytatywnych . Uczniowie klas 4-8, którzy 

biorą udział w akcjach charytatywnych mogą otrzymać maksymalnie w roku szkolnym  

 30 punktów z zachowania od koordynatorów Klubu Wolontariatu. 

 

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

odnotowuje się w karcie aktywności wolontariusza (Załącznik nr 1). Przepracowane godziny sumuje 

się na koniec każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 2022/23 prawo do otrzymania  

zaświadczenia wolontariusza mają tylko ci uczniowie, którzy od klasy 4 do 8  brali udział w min.  

3 zbiórkach żywności na rzecz PCK lub PCPR . Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego 

człowieka uczestnicząc w działaniach Klubu Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zbludowicach. 

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 Klubu Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zbludowicach.  

4. Uczeń, który nie jest Członkiem Klubu Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zbludowicach  a chce wziąć okazjonalny udział w wybranej przez siebie akcji charytatywnej 

zorganizowanej w szkole, za swoją pracę i zaangażowanie może jednorazowo otrzymać 

maksymalnie 5 punktów  z zachowania do dziennika Librus od koordynatorów Klubu 

Wolontariatu. 

 

5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o 

odbytym wolontariacie przed końcoworoczną 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 Opiekunów Klubu 

Wolontariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach.  



6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, Opiekun/ Koordynator 

wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. 

Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach. 
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