Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Procedura
określająca zasady dokonywania
wpisów na świadectwie dotyczących
szczególnych osiągnięć ucznia

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r., w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z18 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.
2017 poz. 1580);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646).
1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:
a) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
b) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów - co najmniej na szczeblu gminnym,
c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
lub środowiska szkolnego.
2. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dokonuje nauczyciel
wychowawca.
4. Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia dyplomów
i zaświadczeń wydanych przez komitet organizujący olimpiady, konkursu czy
turnieju, dostarczonych w terminie do 15. czerwca danego roku szkolnego.
5. Uczeń zobowiązany jest do wykonania kserokopii dyplomu potwierdzającego
osiągnięcie zapisane na świadectwie, a wychowawca do poświadczenia go za
zgodność z oryginałem i dołączenia do arkusza ocen ucznia.
3. Nazwę konkursu wpisuje się zgodnie z treścią dyplomu lub zaświadczenia,
z zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny. Wpis powinien zawierać:
a) zajęte przez ucznia miejsce (zapis słowny);
b) szczebel konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady;
c) pełną nazwę konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady;
d) tytuł konkursu.
Przykładowy wpis: Pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Brzechwa dzieciom”.
4. W sytuacji, gdy uczeń zdobył wysokie miejsca nagradzane lub honorowane
zwycięskim tytułem w rywalizacji zespołowej, wówczas informację o osiągnięciach z
kserokopią dyplomu oraz pełnej nazwie zawodów, jest on zobowiązany dostarczyć
wychowawcy klasy, nie później niż do 15. czerwca danego roku szkolnego,
a wychowawca powinien dołączyć kserokopie do arkusza ocen ucznia.
5. Wpisów o działalności ucznia w organizacjach szkolnych działających na rzecz
społeczeństwa opartych na zasadzie wolontariatu dokonuje się na podstawie pisemnej
opinii opiekuna wolontariatu i dyrektora szkoły. Za wolontariat uznaje się ciągłe
i długofalowe działania na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego, trwające nie
krócej niż jeden rok.

6. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie
dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji i po
zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. Kserokopię zaświadczenia wychowawca
dołącza do arkusza ocen ucznia.
6. W związku z ograniczoną ilością przewidzianego miejsca w rubryce szczególne
osiągnięcia, wpisy na świadectwie dokonywane będą według wagi konkursu,
zawodów, turnieju lub olimpiady oraz zajętego przez ucznia miejsca.
7. W pierwszej kolejności na świadectwie umieszczone zostaną uzyskane wysokie
miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem zdobyte podczas konkursów
wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych co najmniej na
szczeblu powiatowym przez podmioty działające na terenie szkół, a w dalszej
kolejności osiągnięcia zdobyte w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach
sportowych organizowanych przez inne podmioty.
7. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące szczególnych
osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.

