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obowiązujący od  roku szkolnego 2022/ 2023 
  
Postanowienia ogólne. 
Wolontariat to świadome, dobrowolne oraz bezpłatne działanie na rzecz innych osób. 
Wolontariuszem może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 143 w Łodzi. 

Cele i działania. 
1. Zapoznanie uczniów z założeniami wolontariatu. 
2. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
3. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. 
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 
5. Rozwijanie kreatywności oraz poczucia samosprawstwa. 
6. Aktywny oraz regularny udział w spotkaniach na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej. 

Prawa i obowiązki wolontariusza. 
1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 143 w Łodzi. 
2. Wolontariusze realizują zadania w czasie nieutrudniającym proces nauki. 
3. Wolontariusze pozostają pod opieką koordynatora wolontariatu. 
4. Każdy uczestnik przystępuje do wolontariatu dobrowolnie i może z niego zrezygnować. 
5. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w spotkaniach oraz pracach wolontariatu. 
6. Spotkania przebiegają w przyjaznej i kulturalnej atmosferze. 
7. Dopuszcza się uzasadnioną nieobecność wolontariusza na spotkaniu. 
8. Wolontariat zostanie nagrodzony. 

Nagradzanie wolontariuszy. 
Uczniowie zaangażowani w wolontariat mogą być nagrodzeni poprzez: 

• słowne uznanie, 
• przyznanie punktów według wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
• uczniowie kończący klasę ósmą zaangażowani w działalność społeczną otrzymują punkty, 

które zostaną wpisane na świadectwo ukończenia szkoły - zgodnie z Rozporządzeniem MEN, 
przy czym o przyznaniu punktów decydują czynniki takie jak: analiza aktywności ucznia, 
analiza cech wolontariusza: kreatywność, współpraca, odpowiedzialność, obowiązkowość. 

Wewnątrzszkolny system oceniania wolontariatu. 
Na świadectwie ukończenia szkoły odnotowuje się osiągnięcia ucznia uzyskane w klasach IV-VIII. 
Warunkiem dokonania wpisu jest uzyskanie co najmniej 30 punktów w toku całej edukacji  
z zaznaczeniem, że 30 punktów można uzyskać na przestrzeni pięciu lat edukacji w szkole 
podstawowej bądź w ciągu jednego roku szkolnego. 
O punktacji będzie decydować forma realizowanego wolontariatu oraz przepracowane godziny  
w danym okresie edukacji, przy założeniu, że 1 punkt jest równoważny 1 przepracowanej godzinie. 
Ocena pracy wolontariusza będzie indywidualna oparta na ogólnie przyjętych zasadach. Oceny będzie 
dokonywał nauczyciel nadzorujący działania w obszarze danego wolontariatu. 
Podstawą do wpisania wolontariatu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej są imienne 
zaświadczenia, które uczniowie otrzymują od szkolnych koordynatorów wolontariatu: nauczycieli, 
pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego, bądź imienne zaświadczenia otrzymane od 
przedstawicieli instytucji zewnętrznych tj.: schroniska dla zwierząt, świetlice środowiskowe, domy 
samotnej matki itp. zawierające informacje nt. liczby godzin poświęconych na wolontariat. 
Ostateczną decyzję co do zasadności wpisu podejmuje wychowawca i przedstawia do zatwierdzenia 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 



Zapisy przejściowe obowiązujące wyłącznie uczniów klas 5- 8  
od roku szkolnego 2022/2023 do 2025/ 2026 

Uczniowie klas w 5 - warunkiem dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
jest uzyskanie co najmniej 20 punktów do ukończenia klasy 8, czyli przez najbliższe 4 lata,  bądź                          
w ciągu jednego roku szkolnego. 
Uczniowie klas 6  - warunkiem dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest 
uzyskanie co najmniej 15 punktów do ukończenia klasy 8, czyli przez najbliższe 3 lata,  bądź w ciągu 
jednego roku szkolnego. 
Uczniowie klas 7  - warunkiem dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest 
uzyskanie co najmniej 10 punktów do ukończenia klasy 8, czyli przez najbliższe 2 lata,  bądź w ciągu 
jednego roku szkolnego. 
Uczniowie klas 8  - warunkiem dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest 
uzyskanie co najmniej 5 punktów do ukończenia klasy 8. 
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