
Regulamin wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z
2021 r. poz. 4) Art.134, art. 137, art. 140, art. 143.

Rozporządzenie 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 dnia 21 marca 2017 r.) § 7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
późniejszymi zmianami art. 42, art.43, art.44.

Cele:

● Propagowanie idei wolontariatu.
● Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez działanie na rzecz innych.
● Rozwijanie empatii.
● Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie

więzi ze środowiskiem.
● Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i

środowiska naturalnego.

Postanowienia ogo ́lne:

Wolontariat to dobrowolne i bezinteresowne działanie na rzecz innych,
ukierunkowane na ludzi potrzebujących pomocy i wsparciaoraz wspieranie organizacji
zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami.

1. Uczeń biorący udział w akcjach wolontaryjnych na terenie szkoły lub poza nią
dokumentuje swoją aktywność wypełniając w każdym roku szkolnym dokument
Działania wolontaryjne. (zał. 1)

2. Dokument ten (z pieczęcią szkoły) może otrzymać od opiekuna wolontariatu.
3. Dokument jest przechowywany przez opiekuna wolontariatu do momentu ukończenia

przez ucznia klasy ósmej lub skreślenia z listy uczniów.
4. W ciągu roku szkolnego uczeń, uczestnicząc w akcjach wolontaryjnych, zgłasza na

bieżąco do opiekuna wolontariatu swoją aktywność, a opiekun wolontariatu
zobowiązany jest na wyżej wymienionym dokumencie wpisać: nazwę akcji
(czynności, działania), datę, imię i nazwisko opiekuna akcji lub nazwę organizacji
oraz ilość godzin poświęconych na wolontariat.

5. Wpis jest dokonywany na podstawie przedstawionego przez ucznia zaświadczenia.
Kserokopia zaświadczenia jest przechowywana przez opiekuna wolontariatu.



6. Jeżeli akcja odbywa się na terenie szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za nią
potwierdza udział ucznia swoim podpisem na wystawionym przez siebie
zaświadczeniu. W przypadku akcji pozaszkolnej, opiekun wolontariatu na podstawie
przedstawionego przez ucznia do wglądu oryginału zaświadczenia o udziale w akcji
pozaszkolnej, potwierdza udział swoim podpisem. (Zaświadczenie powinno zawierać
nazwę placówki, pieczątkę, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad
wolontariuszem, okres w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość
zrealizowanych przez niego godzin.)

7. Uczeń może uzyskać 3 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za
osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu
lub działań na rzecz środowiska szkolnego.

8. Uczeń chcący uzyskać ww. punkty powinien w ciągu czterech lat nauki (klasa V-VIII)
wykazać ww. wymienionym dokumencie realizację minimum 30 godzin wolontariatu
lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

9. Wszystkie prace związane z wolontariatem muszą być wykonywane po zajęciach
lekcyjnych.

10. Wychowawca klasy informuje uczniów na godzinie wychowawczej oraz ich rodziców
na pierwszym zebraniu na początku roku szkolnego o możliwości wpisu o
wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zapoznaje ich z
regulaminem.



Pieczęć szkoły

Działania wolontaryjne

w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie

Rok szkolny ……………………………

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Wychowawca:

L.p. Akcja (nazwa)/ czynności, zadania
wykonywane jako wolontariusz

Data akcji Imię i nazwisko opiekuna
akcji/Nazwa organizacji

Podpis opiekuna akcji/Podpis
opiekuna wolontariatu1

Ilość
zrealizowanych

godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 Podpis opiekuna wolontariatu na podstawie okazanego oryginału zaświadczenia o udziale w akcji wolontaryjnej poza terenem szkoły.


