
Wolontariat – zasady ogólne 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych stwierdza, że: 

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w 

formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego”. 

 

Uczniowie klas ósmych, w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, mogą uzyskać dodatkowe 3 

punkty za:  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego. 
 

Komisja szkolna – w skład której wchodzą: wychowawcy klas ósmych, pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

opiekun Samorządu Uczniowskiego, dyrektor lub wicedyrektor szkoły – podejmuje decyzję o wpisaniu na 

świadectwie szkolnym ww. osiągnięć ucznia. W pracach komisji uczestniczyć mogą rodzice oraz uczniowie, 

których sprawa bezpośrednio dotyczy.  

 

Decyzja ta podjęta jest na podstawie „Zaświadczenia o aktywności ucznia na rzecz innych ludzi lub 

środowiska szkolnego”, które uczeń przedstawia wychowawcy klasy w terminie do 31 maja danego roku 

szkolnego. Wzór zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. 

Uczeń może przedstawić inne zaświadczenie, wystawione przez organizację pozaszkolną, ale dokument taki 

powinien zawierać krótki opis działań i liczbę godzin przeznaczoną na ich realizację.  

 

Zaświadczenie może zostać wystawione m.in. przez: 

 szkołę (w przypadku działań podejmowanych na terenie szkoły) 

 inne placówki edukacyjne (świetlice, Domy Dziecka, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, inne)  

 szpital, hospicjum, itp. 

 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.) 

 organizacje harcerskie 

 parafie 

 organ administracji publicznej 

 

Na świadectwo szkolne, będzie wpisana tylko ta aktywność ucznia, która była świadczona na rzecz innych, w 

wymiarze min. 20 godzin (godziny te mogą być realizowane w okresie kilku lat i obejmować różną aktywność).  

 

Szkoła – z inicjatywy nauczycieli, rodziców lub samych uczniów – corocznie proponuje różną działalność na 

rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego oraz określa zakres i przewidywany czas realizacji danej 

aktywności ucznia. 

Wszystkie propozycje są publikowane poprzez e-Dziennik w zakładce OGŁOSZENIA. 

 

Przykłady zaangażowania ucznia w działalność szkolną na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego: 

 aktywne uczestnictwo w Samorządzie Uczniowskim 

 Poczet Sztandarowy  

 udział w akcjach charytatywnych 

 pomoc uczniom w nauce 

 pomoc w świetlicy szkolnej 

 kampanie prospołeczne 

 

Przykłady zaangażowania ucznia poza szkołą: 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 działalność charytatywna 

 działalność ekologiczna 


