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Propozycja przedsięwzięć wolontariatu szkolnego w Dwujęzycznej Społecznej 
Szkole Podstawowej Nr 5 STO 

W Warszawie 
Rok szkolny 2020/2021 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 14.03.2017 r. 
  

 Uczeń, kl. VII-VIII w roku szkolnym 2019/20, który chce uzyskać punkty musi w ciągu 
dwóch lat nauki w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 20 godzin 
wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;  

 

 uczeń kl. V – VIII od roku szkolnego 2020/21 musi w ciągu czterech lat zrealizować co 
najmniej 30 godzin. 
 

  

 Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć 
zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej dwa dni przed roczną Radą 
Klasyfikacyjną. 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. 

 

 Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za 
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
działania na rzecz środowiska szkolnego. 
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L.p. Rodzaje działań na terenie 
szkoły 

Kto jest włączony w 
działania 
 

Termin realizacji 

1. „Dzień osób starszych” 
„Dzień pisania listów” 
„Dzień pisma ręcznego” 

Wolontariusze z całej 
szkoły 
Nauczyciele j. polskiego i 
języków obcych, 
wychowawcy (Dni klasy) 

01.10.2020 
09.10.2020 
23.02.2021 (realizacja 
11-15.01.2021) 

2. „Dzień życzliwości” 
(„niewidzialna ręka”) 

Wolontariusze z całej 
szkoły 
Nauczyciele j. polskiego i 
języków obcych, 
wychowawcy (Dni klasy) 

21.11.2020 (realizacja 
20.11, albo cały 
tydzień Życzliwości) 

3. „Przewodnik Pierwszaka” Klasy siódme wrzesień-listopad 

4. „Ocalić od zapomnienia” Klasy V-VIII jesień 2020/ wiosna 
2021 

5.  „Nasza Szkolna Paczka” Cała społeczność szkolna Grudzień 2020 

6. Działania i akcje indywidualne 
klas wg. swojego planu 

Klasy ze swoimi 
wychowawcami 

Cały rok 

7. Dom Dziecka Niewidomego, 
Opłatek Maltański, Seniorzy w 
zależności od możliwości 

Klasy starsze Kiedy będą warunki 
do realizacji 

 
 
 

1. Dni: Osób starszych, pisania listów, pisma ręcznego: Piszmy listy do seniorów ze 
Świetlicy dla seniorów (albo innych, samotnych, o których wiemy); Święta/Dzień 
Babci/Dziadka nagranie przedstawienia lub życzeń dla seniorów. 

 
2. Dzień lub tydzień Życzliwości („niewidzialna ręka”) 16-20.11.2020 r. 
  
3. „Przewodnik Pierwszaka”- wersja Covid XIX /na ile będzie możliwa realizacja: 

 Dyżury dwuosobowe po 1 godzinie lekcyjnej  (czy ta przerwa może być dłuższa, 
czyli 10 min?), 

 Organizacja zabaw na długich przerwach 

 Pomoc popołudniami w świetlicy szkolnej 

 Czytanie bajek maluchom 
   
4. Akcja „Ocalić od zapomnienia- sprzątamy żydowskie Powązki”. Uczniowie wraz z 

Nauczycielami, Wychowawcami i Rodzicami porządkują zaniedbane groby (maceby) 
na cmentarzu żydowskim, na Powązkach. 

 
 

5. „Nasza Szkolna Paczka” 
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Akcja charytatywna całej społeczności szkolnej, wspólne działanie Wolontariatu i 
Samorządu szkolnego. 
 

6. Działania klasowe- wg uznania i możliwości. 
7. „Opłatek Maltański”- klasa 8, „Dom Dziecka Niewidomego”, „Seniorzy”- wg 

możliwości pandemicznych. 
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