Procedura określająca zasady dokonywania wpisów w części
świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia
w ZST Mielec
Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r. Nr 97
poz. 624).

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje
się:
- uzyskane wysokie miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem
w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
- 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.
3. Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia dyplomów
i zaświadczeń, dostarczonych w terminie do 10 dni przed zakończeniem roku
szkolnego.
4. 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.
5. Nazwę konkursu wpisuje się zgodnie z treścią dyplomu, zaświadczenia,
z zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny.
6. Jeśli uczeń zdobył wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem w rywalizacji zespołowej, wówczas informację o osiągnięciach
z kserokopią dyplomu i składem drużyny oraz pełnej nazwie zawodów
zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy nauczyciel opiekujący się
danym zespołem, nie później niż 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
7. Wpisów o działalności ucznia w organizacjach szkolnych działających na
rzecz społeczeństwa opartych na zasadzie wolontariatu dokonuje się na
podstawie pisemnej opinii opiekuna organizacji i dyrektora szkoły.
Zaświadczenie to jest również włączane do arkusza ocen ucznia.
8. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na
świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej
organizacji. Kserokopię dokumentu dołącza się do arkusza ocen ucznia.
9. Jeżeli uczeń ma wiele osiągnięć, których ilość przekracza miejsce na
świadectwie, wpisu wybranych osiągnięć dokonuje wychowawca klasy po
konsultacji z rodzicami /opiekunami prawnymi/ ucznia lub uczniem
/w przypadku ucznia pełnoletniego/.
10. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące
szczególnych osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole.
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