
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 ZA WOLONTARIAT I DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 DLA UCZNIÓW KLAS 5-8 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W KATOWICACH W 
 ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1 

 

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, może uzyskać w/w punkty jeśli w ciągu swojej edukacji wziął udział w 
czterech akcjach wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 
 

3. Uczeń może brać udział w akcjach organizowanych przez Szkolne Koło 
Wolontariatu działającego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach. 
Udziały w akcji odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza. 
 

4. Na każdy udział wolontariusza w akcji charytatywnej organizowanej przez SKW 
poza terenem szkoły wymagana jest pisemna zgoda rodzica. 
 

5. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 
placówki/ instytucji, w pomoc których mógłby  się zaangażować i realizować zadania 
wolontariusza poza szkołą. 
 

6. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 
opiekunowi wolontariatu zaświadczenie o odbytym wolontariacie w 
nieprzekraczalnym terminie  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 akcji. 
 

7. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji, 
koordynator wolontariatu, wychowawca, opiekun samorządu. 
 

8. Propozycję zapisu („ Wolontariat w roku szkolnym….”, Działania na rzecz 
środowiska szkolnego w roku szkolnym….”) przedstawia opiekun Szkolnego Koła 
Wolontariatu na konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 
 

9. Rada Pedagogiczna na konferencji zatwierdzającej klasyfikację roczną zatwierdza 
zapisy odnotowane na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach 
ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów. 
 

10. Opiekunem – koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p .Adriana 
Mrowiec Kostorz. 
 

Informację o akcjach organizowanych w szkole można uzyskać na bieżąco o 
opiekuna wolontariatu.  
Wychowawcy klas przedstawiają uczniom na lekcjach wychowawczych regulamin 
wolontariatu. 
 



 


