Załącznik 9

Regulamin przyznawania tytułu „Ucznia Roku”
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie

§1
Informacje ogólne
Tytuł „Ucznia Roku” przyznawany jest uczniowi, który w trakcie trwania roku szkolnego wyróżnił
się dużym progresem w nauce oraz wysoką kultura osobistą, a ponadto rozwija swoje zdolności
i zainteresowania lub działa na rzecz samorządu lub wolontariatu, czy też środowiska lokalnego.

Cel:
– Mobilizowanie uczniów do systematycznej, wytrwałej pracy oraz dążenia do poprawiania
swych stopni i osiągania lepszych wyników w nauce.
– Promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania oraz postaw społecznych wartych
naśladowania.
– Zachęcanie uczniów do angażowania się w życie szkoły, a także godnego reprezentowania
jej w środowisku lokalnym.

§2

Kryteria i procedura przyznawania tytułu „ Ucznia Roku”
Kryteria oceny:
Średnia ocen nie stanowi nadrzędnego kryterium przyznawania tytułu. W celu wyłonienia
„Ucznia Roku” pod uwagę brane są następujące aspekty:

– Stosunek do obowiązków szkolnych – pracowitość, pilność, sumienność, obowiązkowość,
aktywność, przygotowanie, zaangażowanie oraz wynikająca z tego poprawa wyników
w nauce.
– Kultura osobista – zachowanie ucznia na lekcjach, w czasie przerw, na świetlicy,
na stołówce, w autobusie, podczas wyjść i wyjazdów klasowych oraz uroczystości
szkolnych, jego stosunek do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, jest wzorem
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do naśladowania dla pozostałych uczniów.
– Zaangażowanie w życie klasy i szkoły – pomoc w organizacji i udział w uroczystościach
szkolnych, działalność w Samorządzie Klasowym, Samorządzie Uczniowskim,
przynależność i aktywny udział w kołach zainteresowania, kołach przedmiotowych.
– Relacje z rówieśnikami – koleżeńskość, życzliwość, bycie pomocnym, uczynnym, miłym
dla kolegów i koleżanek z klasy oraz innych uczniów szkoły.
– Reprezentowanie szkoły na zewnątrz – działanie na rzecz wolontariatu czy też inne formy
aktywności, którymi uczeń daje pozytywne świadectwo o swojej szkole.
– Inne zachowania, które zdaniem rady pedagogicznej są godne zauważenia, docenienia
i naśladowania.

Procedura:

– Do tytułu „Ucznia Roku” mogą kandydować uczniowie klas IV – VIII.
– Kandydata do tytułu „Ucznia Roku” może zgłosić każdy nauczyciel, który następnie
przedstawia radzie pedagogicznej swoje uzasadnienie zaproponowanej kandydatury.
– Rada pedagogiczna wyłania „Ucznia Roku” w tajnym głosowaniu większością głosów.
– Rada pedagogiczna odstępuje od wyboru „Ucznia Roku”, jeśli żaden uczeń w danym roku
szkolnym nie spełnił kryteriów niezbędnych do uzyskania tytułu.
– Decyzja rady pedagogicznej dotycząca „Ucznia Roku” zostaje ogłoszona podczas
uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego.

§3
Postanowienia końcowe
Nagroda:
– dyplom oraz odznaka „Ucznia Roku” wręczone uroczyście przez dyrektora szkoły;
– nagroda książkowa ufundowana przez Radę Rodziców;
– list gratulacyjny dla rodziców;
– przedstawienie sylwetki „Ucznia Roku” na stronie internetowej szkoły;
– wpis do Kroniki Szkoły oraz do „Księgi Wyjątkowych Absolwentów Szkoły” .
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