
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "UCZEŃ ROKU"

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ZAMOŚCIU.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania różnych działań, zwiększenia 
aktywności, propagowanie pozytywnych zachowań, mobilizowanie do osiągania wysokich 
wyników w nauce oraz do rozwijania samodzielności

I.UWAGI OGÓLNE
1.Do konkursu przystępują wszyscy uczniowie klas I-VI w dwóch kategoriach :

a) klas I-III
b) klas IV-VI

2. Konkurs trwa cały rok szkolny i zostaje rozstrzygnięty po klasyfikacji rocznej.
3. Wyboru ucznia dokonuje komisja w składzie:

- dyrektor szkoły,
- wychowawcy klas I-VI, 
- przedstawiciel Rady Rodziców,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

4. Obliczając liczbę punktów przyznaną danemu uczniowi, komisja wykorzystuje punkt II 
regulaminu.
5. Nauczyciele gromadzą punkty w specjalnie przygotowanych do tego tabelach
 ( załącznik nr 1)
6. Posiedzenie komisji dokonującej wyboru Ucznia Roku odbędzie się  na 2 tygodnie przed 
zakończeniem roku szkolnego- z posiedzenia komisji będzie sporządzony protokół.
7. W dniu zakończenia roku szkolnego będą ogłoszone wyniki.
8. Laureatom zostaną wręczone statuetki ufundowane przez Radę Rodziców.
II. PUNKTACJA
1. Osiągnięcia w konkursach

Osiągnięcia Etap gminny Etap 
powiatowy

             Etap 
rejonowy/wojewódzki

Etap 
ogólnopolski

I miejsce 20 pkt. 40 pkt. 70 pkt. 100 pkt.
II miejsce 15 pkt. 30 pkt. 60 pkt. 90 pkt.
III miejsce 10 pkt. 20 pkt. 50 pkt. 80 pkt.

wyróżnienie 8 pkt 15 pkt. 30 pkt. 50 pkt.
udział 5 pkt. 8 pkt. 15 pkt. 30 pkt.

2. Średnia ocen:
- w klasach IV-VI roczna średnia ocen razy 10 punktów,
- w klasach I-III uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymują liczbę 
punktów w granicach 40-60 punktów przyznaną przez wychowawcę.

3. Zachowanie:
1) w klasach IV-VI uczniowie otrzymują za:



 wzorowe zachowanie - 60 punktów, 
 bdb zachowanie 50 punktów,
 db zachowanie 40 punktów.
 - za niższą ocenę z zachowania nie zostaną przyznane punkty
2) w klasach I-III uczniowie otrzymują liczbę punktów w granicach 40-60 przyznaną 
przez wychowawcę
- za każdą negatywną uwagę odnotowaną w załączonej tabeli odejmowane będzie 10 
punktów,
3)w przypadku drastycznego naruszenia prawa szkolnego np. bójki, kradzieży, wagary
uczeń zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

4. Aktywny udział w życiu szkolnym:
- za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego punkty przyznaje opiekun S. U. w 
granicach od 1-10
- za uczestnictwo w kołach zainteresowań - 10 punktów za uczestnictwo w każdym 
kole,
- za występ w apelu szkolnym i uroczystościach okolicznościowych - 5 punktów,
- za zaangażowanie w życie klasy i szkoły - 1-10 punktów raz w półroczu.

Opracowały: Beata Grygowska ……………………………
Anna Piątkowska-Moś data i podpis dyrektora



                                                                                             Załącznik nr 1 do regulaminu

Negatywne zachowanie zaznaczamy na czerwono!

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:.................................................................................

L.p. Podjęte działania ucznia Ilość punktów Podpis nauczyciela 
odpowiedzialnego




