
 

 

Regulamin określający zasady dokonywania wpisów na 

świadectwie dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia  

obowiązujący w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych                       

im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

Opiniowany przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 54/2020/2021 z dnia 26.04.2021r. 

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 419/2020/2021 z dnia 22.06.2021r. 

 

Podstawa prawna:  

1. Art. 148 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe; 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych;  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;  

4. 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. 

 

§ 1 

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:  

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty, 

2) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - organizowane co najmniej 

na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;  



3)  osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu.  

Aktualny wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które w 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły znajdują się na stronie 

Śląskiego Kuratora Oświaty. 

2. Wpis szczególnych osiągnięć uczniów na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej skutkuje zdobyciem dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej. Zasady przeliczania na punkty uzyskanie wysokiego miejsca 

nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych określa § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek. 

3. Propozycję zapisu szczególnych osiągnięć ucznia przedstawia wychowawca 

klasy na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna 

na posiedzeniu zatwierdza zapisy odnotowywane na świadectwach szkolnych 

promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć uczniów.  

4. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące szczególnych 

osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.   

§ 2 

1. Wpisu na świadectwie w rubryce „szczególne osiągnięcia” dokonuje nauczyciel 

wychowawca klasy na podstawie przedstawionych przez ucznia dyplomów i 

zaświadczeń wydanych przez komitet organizujący olimpiady, konkursu, turnieje  

czy zawody. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć dyplomy lub zaświadczenia w 

terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.  

2. Wychowawca zobowiązany jest do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kserokopii dyplomu /zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie zapisane na 

świadectwie i dołączenie jej do arkusza ocen ucznia.  

3. Nazwę konkursu wpisuje się zgodnie z treścią dyplomu lub zaświadczenia, z 

zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny. Wpis powinien zawierać:  

1) zajęte przez ucznia miejsce (zapis słowny);  

2) szczebel konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady;  

3) pełną nazwę konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady;  

4) tytuł konkursu.  
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Przykładowy wpis: Pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

„Brzechwa dzieciom”.  

4. Powyższe zapisy dotyczą również sytuacji, gdy uczeń zdobył wysokie miejsca 

nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w rywalizacji zespołowej. W 

takiej sytuacji uczeń powinien dostarczyć potwierdzoną imienną kserokopię 

dyplomu, zaświadczenia lub inny imienny dowód potwierdzający udział ucznia w 

danym zespołowym sukcesie (działaniu). 

§ 3 

1. Propozycję wpisów o osiągnięciach w aktywności na rzecz innych ludzi, 

zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego wychowawca 

dokonuje na podstawie opinii Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu o 

zaangażowaniu ucznia w wolontariat lub opinii opiekuna Samorządu Szkolnego, 

lub opinii innych nauczycieli o zaangażowaniu ucznia w przedsięwzięcia szkolne 

w ciągu danego roku szkolnego. 

2. Za wolontariat rozumie się bezpłatne, dobrowolne i  świadome działanie na rzecz 

innych osób, które wykracza poza zwykłe więzi rodzinne czy koleżeńskie.  

3. Za aktywność na rzecz środowiska szkolnego uznaje się aktywny i twórczy udział 

w co najmniej czterech przedsięwzięciach szkolnych, w ciągu roku szkolnego (tj. 

akademie, festyny, koncerty charytatywne, itp.) lub wyróżniającą pracę w 

Samorządzie Uczniowskim.  

4. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie 

dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji, po 

zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 

5. Kserokopię zaświadczenia wychowawca dołącza do arkusza ocen ucznia.  

6. Zapis szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie przyjmuje brzmienie: 

1) za pracę w formie wolontariatu - „Wolontariat w roku szkolnym…… , w formie 

……”;  

2) za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim - „Aktywna i wyróżniająca 

praca w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym…”;  

3) za aktywny i twórczy udział przedsięwzięciach szkolnych – „Aktywny udział w 

działaniach podejmowanych przez szkołę w roku szkolnym...”. 

§ 4 

1. 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.  

2. W pierwszej kolejności na świadectwie umieszczone zostaną uzyskane wysokie 

miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem zdobyte podczas 



konkursów wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty, a w drugiej kolejności przez podmioty działające na terenie 

szkół, następnie wpisywane będą osiągnięcia w aktywności społecznej, 

szczególnie w formie wolontariatu. 

 

 

Podpis Dyrektora Szkoły: 

Grzegorz Kuczera 


