
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

ZA WOLONTARIAT I DZIAŁANIA NA RZECZ  

ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W RZESZOWIE. 

 

 

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 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. 

2. Uczeń, który chce uzyskać w/w punkty, musi zdobyć w każdym roku nauki nie 

mniej niż  50 punktów w ramach  systematycznej pracy wolontariatu, pracy na rzecz 

środowiska szkolnego lub za włączenie się w akcje charytatywne. Za wzięcie 

udziału jednorazowo w akcji przyznaje się 2 punkty, natomiast za każdą 

przepracowaną godzinę (np. zbiórki żywności, przygotowanie i zorganizowanie 

konkretnej akcji), podczas której uczeń musi wykazać się większą aktywnością  6 

punktów. 

3. Uczeń rozpoczyna zdobywanie punktów w klasie IV i kończy w klasie VIII.  

4. Dozwolone jest zdobywanie w poszczególnych latach nauki mniejszej ilości 

punktów wskazanych w pkt 2, jednak suma punktów na koniec edukacji Ucznia 

musi wynosić: 

a) dla obecnych klas ósmych: nie mniej niż 50 pkt 

b) dla obecnych klas siódmych: nie mniej niż 100 pkt 

c) dla obecnych klas szóstych: nie mniej niż 150 pkt 

d) dla obecnych klas piątych: nie mniej niż 200 pkt 



5. Wszystkie punkty są odnotowywane przez opiekuna Szkolnego Wolontariatu                    

w Karcie Aktywności Wolontariusza i sumowane na zakończenie każdego roku 

szkolnego. 

6. Uczeń może realizować w/w godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego 

Wolontariatu.  

7. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 

placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania 

wolontariusza poza szkołą. 

8. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej dwa tygodnie przed roczną radą 

klasyfikacyjną. 

Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby 

odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz 

angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. 

9. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji, 

koordynator wolontariatu, opiekun samorządu. 

10. W szczególnych przypadkach, na wniosek koordynatora wolontariatu, Rada 

Pedagogiczna może przychylić się do przyznania uczniom zaświadczenia o 

wolontariacie niezależnie od sumy zebranych punktów. 

11. Propozycję zapisu („Wolontariat w roku szkolnym …”, „Działania na rzecz 

środowiska szkolnego w roku szkolnym …”) przedstawia opiekun Szkolnego 

Wolontariatu i opiekun Samorządu Uczniowskiego na zebraniu klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej. 

12. Rada Pedagogiczna na Konferencji Klasyfikacyjnej zatwierdza zapisy odnotowane 

na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły                    

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów. 

13. Regulamin obowiązuje od 2 września 2019 roku. 


