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REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

 „UCZEŃ ROKU” 

 w klasach I - III  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

I. Cele: 

• Promowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów, 

• Propagowanie takich cech jak: koleżeńskość, uczynność, obowiązkowość, 

• Wdrażanie do dbania o kulturę osobistą, 

• Doskonalenie umiejętności samooceny, 

• Motywowanie do ciągłej pracy nad sobą i rozwoju swojej osobowości. 

 

II. Ogólne założenia: 

1. Uczniowie klas I-III rywalizują o tytuł „Ucznia Roku” przez cały rok 

szkolny. 

2. Tytuł „Ucznia Roku” ma promować wśród uczniów kulturalne 

zachowanie, właściwe postawy społeczne, zwiększać poziom motywacji 

do nauki, inspirowanie do wysokich wyników w nauce. 

3. Tytuł „Ucznia Roku” nadaje Dyrektor podczas uroczystości zakończenia 

roku szkolnego. 

 

III. Zasady przyznawania tytułu „Ucznia Szkoły” 

 

1. O możliwości otrzymania tego tytułu wychowawcy informują uczniów klas 

I-III na początku roku szkolnego i zapoznają ich z ogólnymi  

i szczegółowymi kryteriami, na podstawie których jest on przyznawany. 



2. Raz w miesiącu uczniowie z wychowawcą wybierają osobę w klasie, która 

najwyraźniej spełnia kryteria Kodeksu Kulturalnego Ucznia, 

opracowanego przez Zespół edukacji wczesnoszkolnej. 

3. W czerwcu nauczyciele klas I-III typują jednego ucznia, który spełnia 

kryteria konieczne do uzyskania tytułu „Uczeń Roku”. 

4. Wyróżniony uczeń zostaje przedstawiony Radzie Pedagogicznej w celu 

akceptacji. 

5. Zaakceptowany kandydat otrzymuje tytuł „Ucznia Roku” potwierdzony 

dyplomem. 

 

IV. Kryteria konieczne do uzyskania tytułu „Ucznia Roku” 

 

1. Znacznie wyróżnia się swoim pozytywnym zachowaniem wśród innych 

uczniów. 

2. Chętnie podejmuje się różnych zadań klasowych i pomocy koleżeńskiej. 

3. Pomocny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4. Kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników 

szkoły, kolegów zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

5. Wyróżnia się troską o zachowanie porządku w swoim otoczeniu. 

6. Dba o jak najlepsze relacje z koleżankami i kolegami w klasie, potrafi 

współpracować w zespole. 

7. Pracuje nad rozwojem swoich zainteresowań i uzdolnień. 

8. Osiąga wyróżniające wyniki w nauce. 

9. Odnosi sukcesy w konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą. 

10. Systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do lekcji. 

11. Jest zawsze punktualny. 

12. Jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów. 

13. Czynnie włącza się w życie szkoły, środowiska lokalnego. 

14. Swoją postawą aktywizuje i mobilizuje uczniów do działania. 

15. Wykonuje inicjatywę społeczną na rzecz klasy i szkoły. 

16. Uczestniczy w akcjach charytatywnych. 

17. Systematycznie wypożycza książki z biblioteki. 

18. Chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, rozwijając swoje 

zainteresowania. 

19. Posiada umiejętności organizatorskie i sam potrafi zaproponować grupie 

koleżanek i kolegów ciekawe działania. 

20. Sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, wykonując 

dodatkowe prace. 

 

 



KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA 

w klasach I-III 

 

1. Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką. 

2. Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły: 

- zawsze pierwszy mówię „dzień dobry” 

- wyjmuję ręce z kieszeni, gdy kłaniam się lub z kimś rozmawiam. 

 

3. Stosuję na co dzień zwroty: proszę, przepraszam, dziękuję. 

4. Przychodzę punktualnie na zajęcia. 

5. Ustawiam się przed klasą oczekując nauczyciela. 

6. Nie biegam po korytarzu. 

7. Nie biję się, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec 

słabszych. 

8. Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie. 

9. Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam: 

- nie maluję po ścianach i ławkach, 

- nie śmiecę, 

- mam odwagę podnieść papierek, 

- nie niszczę pomocy naukowych i mienia. 

 

10. W czasie lekcji zachowuję się właściwie: 

- nie rozmawiam i nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć, 

- wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca, 

- podnoszę rękę, gdy się zgłaszam, 

- mówię, gdy jestem pytany, 

- nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny,  

- staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji. 

 

11. Jestem obowiązkowy: 

- pamiętam o odrabianiu zadań domowych,  

- przynoszę na lekcje podręczniki i przybory szkolne, 

- przychodzę przygotowany na zajęcia, 

- wykonuję polecenia nauczyciela. 

 

12. Staram się być koleżeński: 

- nie skarżę, 

- nie naśmiewam się z innych, 

- pomagam w nauce słabszym. 

 



13. Dbam o kulturze języka: 

- nie używam brzydkich słów, 

- grzecznie zwracam się do innych. 

 

14.  Jestem odpowiedzialny i prawdomówny: 

- mam odwagę przyznać się do winy, 

- nie kłamię. 

 

15.  Kulturalnie zachowuję się w czasie uroczystości szkolnych. 

16.  Pamiętam o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą: 

- przechodzę przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, 

- nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia. 

 

 

 


