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REGULAMIN UZNAWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM 

W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

§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. Osiągnięcia zostaną przyznane uczniom klas III. 

3. Decyzję w sprawie uznania osiągnięć podejmuje Rada Pedagogiczna na 

wniosek wychowawcy.  

§2 

Tryb uznawania osiągnięć 

1. Uczeń składa wniosek o uznanie osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, 

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

w ciągu dwóch pierwszych tygodni czerwca.  

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 

(opinię lub zaświadczenie opiekuna organizacji, koła, związku itp.), 

b) zaświadczenie o wolontariacie (co najmniej 75 godzin w okresie trzech lat       

w przypadku braku ww. dokumentów).  

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1., oraz wnioski 

niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Przykłady działalności uznawanej w naszej szkole: 

a) wolontariat, 

b) aktywna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim, 

c) praca w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

d) uczestnictwo w imprezach szkolnych, środowiskowych, lokalnych, 

e) przynajmniej dwuletnia, stała i systematyczna praca przy zagospodarowaniu 

surowców wtórnych, w tym nakrętek. 
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Warunkiem uznania ww. osiągnięć jest systematyczna praca, a nie 

jednorazowe działanie. 

5. Wychowawca podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć, sporządza opinię (na  

podstawie załączników) do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego rady 

pedagogicznej.  Przedstawia wnioski o uznanie osiągnięć na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje wnioski o uznanie osiągnięć. 

7. Uznanie osiągnięć wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym               

i w arkuszu ocen w punkcie „Szczególne osiągnięcia”, dostosowując zapis do 

osiągnięć ucznia:  

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

szczególności w formie wolontariatu, 

b) w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu, 

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

d) w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego.  

8. Wychowawca oddaje uczniowi oryginalne zaświadczenia i dyplomy 

potwierdzające ww. działalność. 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 

dyrektor. 

2. Decyzja dyrektora jest ostateczna, nie przysługuje odwołanie.  

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 r. 

 


