
   
 

   
 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT  

 DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII na rok 2021/22/23 

 

1. Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać trzy punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej za osiągnięcia w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska 

szkolnego, środowiska żydowskiego lub lokalnego.  

2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu na 

przestrzeni 5 lat etapu edukacyjnego w klasach 4-8. Godzinyz kolejnych lat będą sumowane 

sumowane.  

Rok szkolny 2021/22 

od 4-8 należy przepracować 40 godzin wolontariatu. 

Podlaski / Abstrakcyjni (klasy 8) minimum 20 godzin (w ciągu 1 roku)  

Kolejne lata od roku szk.  2022/23 

w klasach od 4-8 należy przepracować minimum 40 godzin wolontariatu na przestrzeni 5 lat. 

Mali Giganci (klasa 6) 35 godzin (w ciągu 4 lat) minimum 5 w 6 klasie  

Kaczuchy  (klasa 7)  30 godzin (w ciągu 3 lat) minimum 10 w 7 klasie  

Ziomeczki / Żabogłazy (klasy 8) 30 godzin (w ciągu 2 lat) 10 w 8 klasie  

3. Godziny wolontariatu wykonane na rzecz szkoły po godzinach lekcyjnych odnotowuje 

wychowawca klasy w Karcie Wolontariusza, lub koordynator wolontariatu  Karolina Szykier-

Koszucka. 

4. Uczeń może samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, w pomoc 

którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą. Przepracowane 

godziny wychowawca odnotowuje się w Karcie Wolontariusza na podstawie zaświadczenia. 

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

zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. 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.  

6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji i wychowawca 

8. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym klasyfikację roczną zatwierdza zapisy 

odnotowane na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów. 



   
 

   
 

 

  

 

Przykładowe prace na rzecz społeczności szkolnej 

1. Pomoc w bibliotece szkolnej  

2. Pomoc w sprzątnięciu liści na podwórku szkolnym  

3. Prace w redakcji gazety szkolnej  

4. Pozaszkolne występy zespołów szkolnych 

5. Czytanie dla przedszkolaków  

Itp.  

 

Wolontariat na rzecz społeczności żydowskiej  

Centrum Wolontariatu ZGWŻ, rozwożenie paczek purimowych i pesachowych 

Wolontariat w JCC – Centrum Społeczności Żydowskiej 

Wolontariat na Cmentarzu Żydowskim na ul. Okopowej 

Występ szkolnego chóru podczas w uroczystości GWŻ 

Itp. 

 

Przykładowe prace w społeczności lokalnej 

Schronisko dla psów 

Przygotowanie kanapek dla osób w kryzysie bezdomności  

Itp. 

 

 

(Opr. Kszk. 2021) 


