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„REGULAMIN UZNAWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 
 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 
im. Zofii Nałkowskiej w Opolu 

 
 
 
                                                                 §1 
 
Postanowienie ogólne  
 
1. Regulamin określa zasady i tryb uznawania osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

2. Osiągnięcia przyznaje się uczniom klas ósmych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

3. Decyzję w sprawie uznania osiągnięć podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek 

wychowawcy klasy. 

                                                               § 2 
 
Tryb uznawania osiągnięć 
 
1. Wychowawca składa Dyrektorowi udokumentowany wniosek o uznanie osiągnięć ucznia 

w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                                      

w szczególności w formie wolontariatu 7 dni przed Radą Klasyfikacyjną. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dyplomy, dokumenty zawierające opinie lub zaświadczenia opiekuna organizacji, 

związku, itp.; 

2) zaświadczenie o wolontariacie (co najmniej 25 godzin) 

3. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć do szkoły dokumentację 

potwierdzającą osiągnięcia ucznia 14 dni przed Radą Klasyfikacyjną.  

4. Dokumenty/Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 oraz 

wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. 

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

rozumie się: 

1) aktywną pracę, pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim przynajmniej przez rok, 

albo aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym przez 2 lata nauki w szkole 

podstawowej w klasach IV – VIII; 

2) udział uczniów w poczcie sztandarowym przynajmniej przez 1 rok szkolny 
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3) zajmowanie w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych miejsca I-III                     

(w pięcioletnim cyklu kształcenia); 

4) aktywny udział i praca w szkolnych zespołach, kołach zainteresowań, (przynajmniej 

przez 2 lata), SKS. Organizowanie i branie udziału w konkursach związanych z daną 

działalnością koła, zespołu (np.: konkursy, przeglądy teatralne i wokalne), 

6. Warunkiem uznania ww. osiągnięć jest systematyczna praca, a nie jednorazowe 

działanie. 

7. Rada Pedagogiczna zatwierdza osiągnięcia ucznia w formie wpisu na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. 

8. Uznanie osiągnięć wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen 

w punkcie „Szczególne osiągnięcia”, dostosowując zapis do osiągnięć ucznia:                                

„w zakresie aktywności społecznej w formie wolontariatu” lub „w zakresie 

aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego”. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor. 

2. Decyzja dyrektora jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie.  

3. Regulamin zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.02.2019r. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019r. zarządzeniem Dyrektora Zespołu                         

o sygnaturze nr 18/2018/2019. 

 
 
 


