
Procedura 

określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwie 

dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017r., w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.2017 poz.170); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2017 poz.1580); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r.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 i inne 

podmioty działające na terenie szkoły lub współpracujące bezpośrednio ze szkołą, 

zamieszczone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim; 

b) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów - co najmniej na szczeblu powiatowym, 

c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

2. Przez inne podmioty działające na terenie szkoły lub współpracujące bezpośrednio ze szkołą 

rozumie się instytucje, ośrodki kultury, stowarzyszenia, itp., które zapraszają do udziału 

w konkursach, zawodach, olimpiadach dostępnych dla wszystkich uczniów. 

3. Zgłoszeń do konkursów zapisanych w punkcie 2 dokonują nauczyciele zatrudnieni w Zespole 

Szkół w Niebocku. 

4. Uczeń biorący udział w konkursie reprezentuje naszą szkołę. 

5. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dokonuje nauczyciel wychowawca. 

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

reguł poprawnej polszczyzny. Wpis powinien zawierać: 

a) zajęte przez ucznia miejsce (zapis rzymski); 

b) szczebel konkursu, zawodów, turnieju lub olimpiady; 

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

d) tytuł konkursu. 

Przykładowy wpis: 

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Makrokosmos. Piękno Ziemi”. 

7. Wszelkie wątpliwości wychowawcy klasy dotyczące wpisu na świadectwie szkolnym 

szczególnych osiągnięć ucznia są poddawane opinii rady pedagogicznej na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym. 


