
SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW   

ZSOMS NR 3 „PIETRASZE” W BIAŁYMSTOKU 

Podstawa prawna 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  
(Dz.U. 2019 poz. 1737) 
 

 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 
 

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

ponadpodstawowej za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności  

w formie wolontariatu.  
 

2. Warunkiem uzyskania odpowiedniego wpisu na świadectwie uprawniającego do uzyskania w/w 

punktów jest systematyczna praca w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu w wymiarze co najmniej 

30 godzin lub 20 godzin systematycznej pracy i udziału w co najmniej 10 akcjach wolontarystycznych 

organizowanych na terenie szkoły.  

Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej. Przepracowane godziny  

i udział w akcjach odnotowuje się w „Karcie Pracy Wolontariusza”. Godziny i udział w akcjach mogą 

być sumowane z poszczególnych lat działalności wolontarystycznej ucznia. Dokumentację 

potwierdzającą pracę ucznia w Szkolnym Kole Wolontariatu przez cały okres nauki w szkole 

przechowuje opiekun koła.  
 

3. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać placówki /instytucji, w której mógłby się 

zaangażować i realizować zadania w formie wolontariatu.  
 

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

zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia 01 czerwca danego roku szkolnego. 

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

odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres w którym wolontariusz się angażował  

w pomoc, ilość zrealizowanych przez niego godzin oraz zakres działania. Uczeń może działać 

wolontarystycznie w kilku placówkach/instytucjach – wówczas z każdej dostarcza odpowiednie 

zaświadczenie, a przepracowane godziny się sumują.   

Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie uprawniającego do uzyskania punktów jest praca  

w formie wolontariatu potwierdzona udziałem w co najmniej 3 akcjach zewnętrznych lub 

systematyczna praca w wybranej placówce/instytucji. W obu przypadkach należy wypracować co 

najmniej 30 godzin.  
 

5. Uczeń może łączyć działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu z działalnością pozaszkolną. 

Przepracowane godziny na podstawie uzyskanych zaświadczeń sumują się.  
 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może powołać komisję, która 

zadecyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.  

 

Podjęto jednogłośnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku w dniu 30.08.2022r. 

 

 


