REGULAMIN KONKURSU NA UCZNIA ROKU
DLA KLAS I – III
 Konkurs na dany rok szkolny ogłasza oraz komisję prowadzącą powołuje
dyrektor szkoły.
 W rywalizacji uczestniczą wszyscy uczniowie klas I-III.
 Ocenie podlega całokształt pracy ucznia w czasie roku szkolnego.
 Pod uwagę bierze się tylko konkursy zatwierdzone przez Zespół
Samokształceniowy.
 Praca uczniów punktowana jest według kryteriów stanowiących załącznik do
regulaminu.
 Punktacji dokonują wychowawcy klas ( zgodnie z załącznikiem nr 1) i
wyniki przedkładają komisji na jeden dzień przed posiedzeniem rady
klasyfikacyjnej za dany rok.
 Zwycięzcą konkursu jest uczeń, który w ciągu roku zdobył najwięcej
punktów i z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 W konkursie przyznaję się również II i III miejsce zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów.
 Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody wręcza się na uroczystym apelu kończącym dany rok szkolny.
Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do
komisji weryfikacyjnej w czasie trwania całego współzawodnictwa.
W razie nie usatysfakcjonowania rozstrzygnięciem komisji można odwołać
się do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
Końcową punktację zatwierdza i tytuły przyznaje Rada Pedagogiczna na
swym posiedzeniu klasyfikacyjnym za dany rok.

Obowiązuje od 05.09.2016
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Załącznik nr 1

PUNKTACJA
w konkursie Na Ucznia i Absolwenta Roku

Lp
1.

2.

2a

Kryteria punktowania
Reprezentowanie klasy na szczeblu szkoły
 dod. za zajęcie miejsca

I
II
III
wyróżnienie
Udział w imprezach i uroczystościach zorganizowanych przez
wychowawcę klasy:
 na szczeblu szkoły
 zasięgu środowiskowym
Współudział w zorganizowaniu imprezy i uroczystości przez
innego n-la:

na szczeblu szkoły

zasięgu środowiskowym

Punkty
5
10
8
5
3

10
15

8
10

- punktujemy tylko wtedy, gdy uczeń włączył się czynnie
w organizację imprezy lub uroczystości-występował lub
współorganizował
- nie bierzemy pod uwagę wycieczek klasowych i szkolnych oraz
imprez, w których uczeń był tylko biernym uczestnikiem
3.

4.

Udział w organizacjach szkolnych / nie więcej niż w dwóch /
 we władzach organizacyjnych
(np. przewodniczący koła, redaktor gazety itp.)
 w zarządzie samorządu szkolnego
 w zarządzie samorządu klasowego

UWAGA ! Punkty przyznaje się jednorazowo. W razie
wykluczenia punkty odejmuje się.
Otrzymanie nagrody statutowej
 pochwały na forum klasy / wpis do zeszytu
uwag
 pochwały na apelu szkolnym
 wzorowego ucznia
 nagrody wójta

10
15
8

5
10
15
30

5.

Reprezentowanie szkoły na szczeblu gminy:
 dod. za zajęcie miejsca I (nagroda)
II
III
Wyróżnienie

20
20
15
10
5

6.

Reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatu:
 dod. za zajęcie miejsca I

30
30
2

II
III
Wyróżnienie
7.

Reprezentowanie szkoły na szczeblu województwa:
 dod. za zajęcie miejsca I (nagroda)
II
III
 tytułu laureata
 wyróżnienia
UWAGA: Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę w imprezach
sportowych, plastycznych to przyznaje się 50 % punktów z
poz. 5,6,7

8

Reprezentowanie szkoły na szczeblu ogólnopolskim:
 udział
 I miejsce, laureat
 II miejsce
 III miejsce
 wyróżnienie
Reprezentowanie szkoły na szczeblu międzynarodowym:
 udział
 I miejsce , laureat
 II miejsce
 III miejsce
 wyróżnienie
UWAGA do punktu 1, 5, 6, 7, 9: w konkurach kuratoryjnych
punktujemy każdy etap: szkolny, gminny, powiatowy,
wojewódzki, ogólnopolski.
Dotyczy kl. I-III
Uzyskanie oceny:

wysokiej

bardzo dobrej

9

10

11

12

13

Zachowanie za semestr I i II

wzorowe

bardzo dobre
Trzykrotne zapisanie w e-dzienniku uwagi negatywnej
Uwaga: ocena niższa niż bardzo dobra z zachowania
dyskwalifikuje.
Na wniosek innego nauczyciela lub z własnej inicjatywy
wychowawca klasy ma prawo przyznać uczniowi:
 za szczególne osiągnięcia nie mieszczące się
w punktach 1 – 11
 za nieregulaminowe zachowanie nie
mieszczące się punktach 1 - 11
UWAGA ! Każda kara statutowa dyskwalifikuje ucznia.
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