
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Rok szkolny 2022/2023 

Lp. Planowane działania Termin 

realizacji 

1. 1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW. IX 2022  

2. 1.Spotkanie organizacyjne dla uczniów zainteresowanych 

działalnością w wolontariacie. 

2.Ustalenie planu działań. 

IX – X 2022  

3. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Legnicy, TOZ w 

Lubinie. 

X  2022  

4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” XI -XII 2022 

5. Obchody Dnia Wolontariusza –gazetka okolicznościowa. XII 2022  

6. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – zbiórka karmy dla 

ptaków 

XII 2022 – I 2023  

7. Razem pomóżmy schronisku- zbiórka karmy dla zwierząt ze 

schroniska w Legnicy i TOZ w Lubinie 

III 2023 

8. Włączenie się w obchody Światowego Dnia Zespoły Downa i 

Światowego Dnia Autyzmu. 

III - IV 2023 

9. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły. Według potrzeb 

10. Zbiórka środków higienicznych dla hospicjum  według potrzeb 

11. Prowadzenie gazetki ściennej Szkolnego Koła Wolontariatu. Cały rok 

12. Udział w akcji, polegającej na propagowaniu zbiórki 

plastikowych nakrętek, by wspierać osoby potrzebujące. 

Cały rok  

13. Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej, organizowanie 

zabaw dla dzieci, czytanie książek, włączenie się w prace 

porządkowe. 

Cały rok, 

według potrzeb 

14. Podsumowanie efektów całorocznej działalności- sprawozdanie. VI 2023 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest 

dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji. 



 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

 

Na świadectwo szkolne, będzie wpisana tylko ta aktywność ucznia, która była 

świadczona na rzecz innych, w wymiarze min. 20 godzin w wymiarze danego roku 

szkolnego (godziny te mogą obejmować różną aktywność). 

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

szkolnego:  

- aktywne uczestnictwo w Samorządzie Uczniowskim  

- udział w akcjach charytatywnych  

- pomoc uczniom w nauce  

- pomoc w świetlicy szkolnej  

- kampanie prospołeczne 

- udział w szkolnych agendach uczestniczących w akcjach prospołecznych  

 

Przykłady zaangażowania ucznia poza szkołą:  

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

- działalność charytatywna  

- działalność ekologiczna 

- działalność na rzecz fundacji i schronisk dla zwierząt 

 

Przyjmuje się, że wolontariusze nie powinni mieć mniej niż 13 lat, małoletni bowiem, którzy 

nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę 

(art. 426 Kodeksu cywilnego). 

 Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają 

pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek i w ten 

sposób rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku na takich samych zasadach, 

jak rozwijają swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych – w tym przypadku 

zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane. (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 
9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

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”.  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_1_p_21_l_0_i_0


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, 

opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu, opiekunowie 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.  

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 np. praca w Samorządzie 

Uczniowskim, pomoc w bibliotece, świetlicy szkolnej, czynny udział w agendach 

promujących szkołę w środowisku lokalnym, udział w akcjach charytatywnych)  

 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 


