
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 610) uczeń może uzyskać punkty za wolontariat, gdy zrealizuje co najmniej 25 
godzin - w całym cyklu edukacyjnym trwającym od IV do VIII klas – pracy na rzecz 
środowiska szkolnego lub w ramach systematycznej pracy wolontariatu. Godziny 
będą sumowane na koniec każdego roku szkolnego i odnotowywane w karcie 
aktywności wolontariusza. 

 

 Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do 
szkoły średniej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 
w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. 

 Uczeń, który może uzyskać 3 punkty powinien w szkole podstawowej 
zrealizować co najmniej 25 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub 
pracy na rzecz środowiska szkolnego. Warunkiem otrzymania wpisu na 
świadectwie za wolontariat w naszej Szkole jest 25 godzin odpracowanych 
na przestrzeni klas VII-VIII.  

 Przeprowadzone godziny odnotowuje się w dzienniku. Uczeń może 
realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach 
Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 138 im. Polskich 
Wojsk Lotniczych. 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 Wolontariatu. 

 Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany 
dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do końca maja 
(klasy 8 do końca kwietnia). 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. 

 Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: pedagog, opiekun 
szkolnego koła wolontariatu i wychowawca. 

 Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Katarzyna Warneńska i 
Pani Anna Janowska  

 

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie 
podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących. Zgodnie z regulacjami 
prawnymi: 

- osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze 
wolontariackim jedynie w obecności opiekuna 

- osoby w wieku 13-18 lat mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy 
niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego 

 
 


