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Regulamin uznawania osiągnięć w zakresie działalności społecznej 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dz. U. poz.59 

 

§1 

Postanowienia 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. O uznanie osiągnięć mogą wnioskować uczniowie od klasy V – VIII. 

 

§2 

Tryb uznawania osiągnięć 

1. Uczeń lub Rodzic (prawny opiekun) składa wniosek o uznanie osiągnięć w zakresie 

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

w formie wolontariatu w sekretariacie szkoły do 31 maja każdego roku po uprzednim 

zatwierdzeniu go przez wychowawcę klasy.  

2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w pkt. 1 oraz wnioski niekompletne 

pozostaną bez rozpatrzenia. 

3. Warunkiem uznania w/w osiągnięć jest systematyczna praca w klasach V do VIII, a nie 

jednorazowe działanie. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 

realizowanej poza szkołą, 

b) informację na temat podejmowanych działań, 

c) opinię lub zaświadczenie opiekuna organizacji, koła, związku itp. działających 

poza szkołą.  

5. Obszary uznawanej działalności - uczeń musi wykazać się co najmniej czterema 

różnymi przedsięwzięciami spośród  ośmiu wymienionych w punktach od a do h:  

a) Wolontariat, czyli bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka i otoczenia; 

b) udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią;  
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c) aktywna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim;  

d) praca w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych np. ZHP, ochotnicza straż 

pożarna, PCK; 

e) aktywne uczestnictwo w imprezach szkolnych, środowiskowych, lokalnych, np. 

działalność artystyczna uczniów, oprawa muzyczna uroczystości;  

f) aktywny udział w projektach edukacyjnych: prozdrowotnych, prospołecznych, 

kulturowych, regionalnych, sportowych, np. zbiórka nakrętek, zbiórka 

makulatury, akcje misyjne, akcje PCK; 

g) działalność na rzecz społeczności lokalnej, uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych, obywatelskich, patriotycznych, gminnych; 

h) aktywna działalność (zaangażowanie) uczniów w akcjach i kampaniach 

społecznych. 

6. Wychowawca podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć na podstawie załączników  

i informacji uzyskanych od nauczycieli.  

7. Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski o uznanie osiągnięć przedstawione przez 

wychowawcę klasy na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej. 

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

ocen wpisując „praca na rzecz drugiego człowieka/ i lub otoczenia, wolontariat”  

w pozycji Szczególne Osiągnięcia.  

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

2. Decyzja Dyrektora  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

3. Wychowawca oddaje uczniowi dostarczone przez niego oryginalne zaświadczenia  

i dyplomy potwierdzające  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.  
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Nowy Tomyśl, dnia  

 

………………………………… 
imię i nazwisko ucznia 

 
………………………………… 
klasa 

 

 

 

Wniosek o uznanie osiągnięć ucznia   

w zakresie aktywności społecznej  

 

 

Wniosek kierowany jest do ……………………………………………..…………………………………………… 

                                                           (imię i nazwisko wychowawcy) 

 

 

Opis działań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  

(podpis ucznia) 

 



 
 

ul. 3 Stycznia 12, 64-300 Nowy Tomyśl, 

tel./fax: 614422614;   e-mail: sekretariat@sp2nt.pl; 
   www.sp2.nowytomysl.pl 
 

 

Załączniki:* 

- zaświadczenia  

- dyplomy 

- opinia opiekuna organizacji, koła  

- inne jakie:  

* właściwe podkreśl lub dopisz 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia wychowawca 

 

 

Data przyjęcia wniosku ……………………………….  

Kompletność wniosku: TAK / NIE (właściwe podkreślić)  

Decyzja wychowawcy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..………………….………  

(data, podpis wychowawcy) 
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