
Regulamin określający zasady dokonywania wpisów w części
świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia-

działalności w formie wolontariatu
w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się –
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
w środowisku szkolnym lub poza nim.

2. Wolontariusz może samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru,
placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może także proponować
swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole.

W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do osób
odpowiedzialnych za wolontariat.

3. Uczeń ma możliwość realizować działania na rzecz drugiego człowieka
uczestnicząc w aktywności Szkolnego Koła Caritas działającego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć
zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę
placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem,
okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych
przez niego godzin.

5. Warunki jakie musi spełniać uczeń, aby jego działalność została umieszczona
na świadectwie szkolnym:

- systematyczna praca w danym roku szkolnym, udokumentowana wpisami
w Karcie Aktywności Wolontariusza, poświadczona przez osobę
odpowiedzialną za opiekę nad wolontariuszem;

- działalność wolontariusza powinna wynosić co najmniej 20 godzin w danym
roku szkolnym;

- 4 działania o charakterze charytatywnym będą równoznaczne z 1 godz. pracy
wolontariackiej.

6. Wpisów na świadectwie dokonuje się na podstawie analizy przedstawionej przez
ucznia Karty Aktywności Wolontariusza.

7. Wychowawca klasy dokonując systematycznej oceny zachowania ucznia bierze pod
uwagę Kartę Aktywności Wolontariusza, sprawdza ją i weryfikuje wpisy.



8. Wychowawca po dokonaniu weryfikacji wpisów na Karcie Aktywności
Wolontariusza, przekazuje Kartę komisji, w skład której wchodzą: koordynator i
opiekunowie Szkolnego Koła Caritas, opiekun RSU, Opiekunowie Grup Wiekowych.
Komisja decyduje o wpisaniu/ nie wpisaniu działań wolontariackich na świadectwie.

9. Ostateczną decyzję w sprawie wpisu podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji
z komisją.

Załączniki:

Załącznik I-

Załącznik I- Karta Aktywności Wolontariusza

Załącznik II-

Załącznik II- Działania w zakresie wolontariatu szczególnie doceniane w SP-4
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