
Regulamin dokonywania na świadectwie szkolnym wpisu 

szczególnych osiągnięć ucznia w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie 

1. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 

r. poz. 1481)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019 r. poz. 

1700), na świadectwach szkolnych promocyjnych (na koniec I etapu edukacyjnego) 

i świadectwach ukończenia szkoły, w części 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 albo 

organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 

szkół; 

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

w szczególności w formie wolontariatu; 

2. Wpisu o uzyskanych wysokich miejscach nagrodzonych lub uhonorowanych zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych dokonuje się na podstawie imiennego 

dokumentu wydanego przez organizatora zawodów. 

3. Nazwę zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wpisuje się zgodnie z treścią 

dokumentu potwierdzającego osiągnięcie, z zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny. 

4. Wpisu o osiągnięciach ucznia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu dokonuje się na podstawie imiennego 

dokumentu wydanego przez opiekuna wolontariatu lub dyrektora szkoły. 

5. Za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu uznaje się ww. działania prowadzone: 

1) w klasach 1-3 w wymiarze co najmniej 30 godzin w cyklu trzyletnim;   

2) w klasach 4-8* w wymiarze co najmniej 60 godzin w cyklu pięcioletnim. 

* W klasach 8, w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na panującą pandemię  

COVID-19 i ograniczenia związane z możliwością odbycia wolontariatu, decyzją Rady 

Pedagogicznej z dnia 4 listopada 2021 r. uznaje się działania prowadzone w wymiarze 

30 godzin w cyklu pięcioletnim. 

6. Uczeń dostarcza wychowawcy klasy oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego 

uzyskane osiągnięcie. 

7. Wychowawca klasy poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu 

potwierdzającego uzyskane przez ucznia osiągnięcie i zwraca uczniowi oryginał dokumentu.  

8. Jeżeli uczeń ma wiele osiągnięć, których zapis przekracza miejsce na świadectwie, wpisu 

wybranych osiągnięć dokonuje wychowawca klasy po konsultacji z rodzicem ucznia. 

9. Szczególne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie odnotowuje się w arkuszu ocen. 

10. Na świadectwie ukończenia szkoły odnotowuje się szczególne osiągnięcia ucznia           

uzyskane podczas całego okresu nauki w szkole.  


