
UCZEŃ ROKU 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W STRAWCZYNIE 

 

I. UWAGI OGÓLNE 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV – VIII, którzy osiągają 

sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, innych konkursach, 

zawodach sportowych, ze średnią ocen minimum 4,9 na koniec roku 

szkolnego i wzorową oceną z zachowania. 

2. Konkurs trwa cały rok i zostaje rozstrzygnięty po klasyfikacji rocznej. 

3. Wyboru ucznia dokonuje komisja w składzie: 

− dyrektor i wicedyrektor szkoły, 

− wychowawcy klas IV – VIII, 

− Rada Pedagogiczna, 

4. Przewodniczący komisji konkursowej (dyrektor) określa termin 

posiedzenia oraz kieruje pracami zespołu. 

5. Wyniki konkursu ogłoszone są na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej szkoły. 

6.  Wychowawca przedstawia komisji wybierającej „Ucznia Roku”. 

7. W uzasadnionych przypadkach komisja może wytypować do konkursu 

ucznia z drugą lub trzecią lokatą. Podstawą do wyboru „Ucznia Roku”  

są zapisy w dzienniku elektronicznym, dyplomy, zaświadczenia i inne 

dokumenty świadczące o jego aktywności oraz opinie nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

 

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA TYTUŁU. 

1. Znaczące osiągnięcia: 

− świadectwo z wyróżnieniem ze średnią 4,9, 

− tytuł „Sportowiec Roku”, 

− zachowanie: wzorowe, 

− wysokie lokaty w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych itp. na szczeblu: szkolnym, gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

2. Zaangażowanie w prace: 

− Samorządu Uczniowskiego, 



− innych szkolnych organizacji (np. PCK, LOP, CHÓR, 

WOLONTARIAT). 

3. Indywidualne i grupowe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych, konkursach i przeglądach artystycznych. 

4. Aktywny udział w akcjach ogólnoszkolnych/zbiórkach (np. surowców 

wtórnych, baterii, czytelnictwo, konkursy plastyczno – artystyczne) oraz 

praca: 

− na rzecz samorządu Uczniowskiego, klasowego,  

− w kołach zainteresowań, 

− udział w apelach szkolnych,  

− czytelnictwo,  

− pomoc w uroczystościach szkolnych, 

−  

5. Kultura osobista w szkole i poza szkołą, 

6. Aktywna praca na rzecz środowiska lokalnego (np. praca w Młodzieżowej 

Radzie Gminy, Gminnej Orkiestrze Dętej, Młodzieżowych Drużynach 

Pożarowych). 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Nadanie tytułu „Ucznia Roku” oraz wręczenie nagrody odbywa się  

w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego przez Dyrektora 

Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie. 

 

 


