REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„UCZEŃ ROKU”
1. REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Komisja konkursowa wybiera „Ucznia Roku” na dany rok szkolny w głosowaniu
tajnym: 1 ucznia ze szkoły podstawowej i 1 ucznia z gimnazjum.
2. Tytuł „Ucznia Roku” otrzymuje uczeń, który za swoje osiągnięcia dydaktyczne i działalność na rzecz szkoły otrzymał rekomendację wychowawcy klasy i uzyskał największą liczbę punktów.
W przypadku, kiedy różnica punktowa między uczniami wynosi do 9 punktów, komisja
bierze pod uwagę zapisy zawarte w rekomendacji. Stopień rekomendacji ustala się
w skali punktowej.
3. Wyboru „Ucznia Roku” dokonuje komisja w składzie:
dyrektor szkoły /przewodniczący/,
wychowawcy klas,
opiekun SU,
przedstawiciel SU.
4. Przewodniczący komisji konkursowej wyznacza termin posiedzenia komisji, kieruje
jej pracami i przedstawia wyniki konkursu na zakończenie roku szkolnego.
5. Do obliczenia liczby punktów dla danego ucznia stosujemy punktację z p. II regulaminu. Przy konkursach wieloetapowych uczniowi zalicza się punkty z etapu, w którym
uzyskał największą ilość punktów.
6. Uczeń samodzielnie przygotowuje dla wychowawcy informacje o swoim uczestnictwie w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. potwierdzone przez nauczycieli.
7. Wychowawca w określonym terminie przedkłada dyrektorowi szkoły wniosek
ze sprawdzoną punktacją.
Do wniosku musi być dołączona pisemna rekomendacja kandydata, na którą składa
się:
średnia ocen (jeżeli posiejedno najwyższe indywi- zaangażowanie zadaniodzenie komisji odbywa się
dualne osiągnięcie w kon- we, tzn. inicjowanie dodatkoprzed posiedzeniem rady klakursie
wych działań nie ujętych w plasyfikacyjnej uwzględnia się

nie pracy szkoły [podanie jakich]

średnią ocen z I semestru)

na rzecz klasy

5,40 i więcej - 5 punktów
5,20-5,39 - 4 punkty
5,00-5,19 - 3 punkty
4,50-4,99 - 2 punkty
4,00-4,49 - 1 punkt
poniżej 4,00 - 0 punktów

etap ogólnopolski - 10 punktów
etap wojewódzki - 8 punktów
etap rejonowy - 6 punktów
etap powiatowy - 4 punkty
etap gminny - 2 punkty

powyżej 5 x w roku szkolnym
- 5 punktów
5 x w roku szk. - 4 punkty
4 x w roku szk. - 3 punkty
3 x w roku szk. - 2 punkty
2 x w roku szk. - 1 punkt

8. Za każdą negatywną uwagę odnotowaną w dokumentacji szkolnej uczniowi odejmowane będzie 10 punktów. W przypadku drastycznego naruszenia prawa szkolnego
np. bójki, kradzieże, używki, wagary, uczeń zostaje wykluczony z udziału w konkursie.
9. Komisja konkursowa odstępuje od wyboru „Ucznia Roku”, jeżeli żaden z kandydatów nie osiągnął 100 punktów w szkole podstawowej i 150 w gimnazjum.
Komisja odstępuje od wyboru „Ucznia Roku” lub odrzuca kandydata w wypadku:
- niespełnienia wymagań formalnych i przepisów niniejszego regulaminu,
- niepełnej lub wadliwej dokumentacji wymaganej regulaminem.
10. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie oraz wątpliwości związane z jego interpretacją rozstrzyga komisja konkursowa większością głosów.
11. Regulamin został zaakceptowany przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski.

II. PUNKTACJA
1. Aktywny udział w życiu szkoły:
•

akademie środowiskowe, szkolne, apele (5 pkt za każde działanie),

•

praca w samorządzie klasowym (5 pkt),

•

praca w samorządzie uczniowskim (5 pkt),

•

systematyczny udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (5 pkt za każdy
rodzaj zajęć),

•

udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego organizowanego przez kuratorium (5 pkt za konkurs),

•

I-III miejsca w konkursach szkolnych (6 pkt - indywidualnie, 3 pkt - drużynowo).

2. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, w zawodach
sportowych, konkursach i przeglądach artystycznych, recytatorskich itp. Osiągnięcie
drużynowe/grupowe jest punktowane jako 50% wartości osiągnięcia indywidualnego.
Etap
gminny

Etap powiatowy

Etap rejonowy/ wojewódzki

Etap ogólnopolski

I miejsce

20 pkt

40 pkt

70 pkt

100 pkt

II miejsce

12 pkt

30 pkt

60 pkt

90 pkt

III miejsce

8 pkt

20 pkt

50 pkt

80 pkt

wyróżnienie

6 pkt

16 pkt

30 pkt

50 pkt

udział

4 pkt

8 pkt

16 pkt

30 pkt

Osiągnięcie

