
Regulamin  

przyznawania  wyróżnienia „ Uczeń Roku”  

dla uczniów  klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu 

 

§ 1 

 

1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 
najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników 
 w nauce i zachowaniu. 

2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość 
 i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. 

3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników 
 w nauce. 

§ 2 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród. 
2. Kandydaci do nagrody” Uczeń Roku” są wskazywani przez wychowawców na bazie uzyskanych 

wyników w nauce, oceny zachowania oraz punktów dodatkowych.  
3. Nagrody dla zwycięzców w postaci statuetki finansowane są przez Radę Rodziców. 
4. Wyróżnienia wręczane są podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 3 

 
1. Podstawowym kryterium nominacji do wyróżnienia „Uczeń Roku” jest : 

a. Uzyskanie minimum wyniku 5,0 ze średniej ocen dla klas IV-VI  oraz 4,9 dla klas VII-VIII 
b. Uzyskanie oceny wzorowej z zachowania. 

2. Kryteria otrzymania wyróżnienia uzależnione są od ilości otrzymanych punktów 
 w poszczególnych kategoriach. 

3. Ustalono 2 kryteria: podstawowe i Dodatkowe, w skład których łącznie wchodzą 
 4 elementy oceniane punktowo. 

4. Kryterium dodatkowe określa możliwość otrzymania dodatkowych punktów za udział                           
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich  z wyłączeniem zawodów sportowych.   
 
Kryteria i punktacje określają tabele: 

KLASY IV-VI 

 

Podstawowe  

średnia ocen  ilość punktów  

5,0-5,3 5 

5,4-5,7 6 

5,8-6,0 7 

Dodatkowe 

wygrana w konkursach przedmiotowych, językowych oraz wiedzy religijnej ilość punktów  

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w szkolnym konkursie  5 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 6  

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w wojewódzkim, ogólnopolskim konkursie 7 

dodatkowe punkty dla laureata konkursu ogólnopolskiego 10 

wygrana w konkursach plastycznych, muzycznych ilość punktów 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym, 
muzycznym 2 



osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 
plastycznym, muzycznym 3 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w  wojewódzkim, ogólnopolskim 
konkursie plastycznym, muzycznym 4 

premia dodatkowa ilość punktów  
premia dodatkowa za prace społeczne na rzecz szkoły, społeczności szkolnej, 
zaangażowanie w życie szkoły,pracę w szkolnym kole wolontariatu od 1-5 

 

KLASA VII-VIII 

Podstawowe  

średnia ocen  ilość punktów  

4,9-5,1 5  

5,2-5,7 6 

5,8-6,0 7 

Dodatkowe 

wygrana w konkursach przedmiotowych, językowych oraz wiedzy religijnej ilość punktów  

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w szkolnym konkursie  5 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 6 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w wojewódzkim, ogólnopolskim konkursie 7 

dodatkowe punkty dla laureata konkursu ogólnopolskiego  10 

wygrana w konkursach plastycznych, muzycznych  ilość punktów 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym, 
muzycznym  2 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie 
plastycznym, muzycznym 3 

osiągnięcie od 1-3 miejsca lub wyróżnienie w  wojewódzkim, ogólnopolskim 
konkursie plastycznym, muzycznym 4 

premia dodatkowa ilość punktów  

premia dodatkowa za prace społeczne na rzecz szkoły, społeczności szkolnej, 
zaangażowanie w życie szkoły, pracę w szkolnym kole wolontariatu od 1-5 

 

5. Statuetkę oraz tytuł „Uczeń Roku” otrzymuje maksymalnie 30 uczniów klas IV – VIII,  którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów poszczególnych kryteriów oceny klasyfikacji 

końcoworocznej. 

6. W przypadku takiej samej ilości punktów, ilość nagród  proporcjonalnie się zwiększa. 

7. Wyłonieni uczniowie nie będą już klasyfikowani wedle ilości osiągniętych punktów.  

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie tytułu „Uczeń Roku” składa wychowawca klasy do sekretariatu szkoły 

najpóźniej dzień po końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1. 

2. Dodatkowo wychowawca przedstawia Kartę Pracy Ucznia (załącznik nr 2), która zawiera 

szczegółowe informacje o uczestnictwie Ucznia w konkursach oraz akcjach charytatywnych. Karta 

pracy ucznia powinna być uzupełniania na bieżąco przez cały rok szkoły.  

 

3. Wniosek powinien zawierać ilość przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach oraz ich sumę. 

4. Wnioski rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, przedstawiciel rady 

pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 



5. Komisja przyznaje tytuł „Uczeń Roku” Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu uczniom spełniającym 

warunki opisane w § 3 na podstawie wniosków złożonych przez wychowawców. W przypadku 

wątpliwości zwraca się do wychowawców o dodatkowe wyjaśnienia. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna. 

§ 5 

 

1. Przyznanej nagrody lub wyróżnienia żadną decyzją nie można uczniowi odebrać. 

§ 6 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania.   

 

                                                               Prezydium Rady Rodziców : 

                                                                                                                 Przewodniczący 

                                                                                                        ……………………………… 

                                                                                                         Za-ca Przewodniczącego 

                                                                                                      ……………………………….. 

                                                                                                                     Skarbnik 

                                                                                                      ………………………………... 

                                                                                                                      Sekretarz 

                                                                                                       ………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu przyznawania wyróżnień „Uczeń Roku” 



 

Wniosek 

o przyznanie tytułu „Uczeń Roku ............... /…………….  Szkoły Podstawowej nr 42  w Sosnowcu ”. 
 

Imię i nazwisko ucznia : …………………………………………………………………………………………………. 

Klasa : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wychowawca klasy : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Kryteria  
Podstawowe 
 
 
 
Kryteria 
Dodatkowe 

 

1. Średnia ocen ……………………………………………………… 

 

Punkty …………………. 

 
2. Ocena z zachowania …………………………………………… 

 
------------------------- 

 
3. Wygrana w konkursach : 

 
a) 1-3 miejsce, wyróżnienie w każdym konkursie 

szkolnym 
b) 1-3 miejsce, wyróżnienie w każdym konkursie 

międzyszkolnym 
c) 1-3 miejsce, wyróżnienie w każdym konkursie 

wojewódzkim, ogólnopolskim 
d) dodatkowe punkty dla laureata konkursu 

ogólnopolskiego 
 

 
/suma punktów/ 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 
…………………………… 
 
………………………….. 

4. Premia dodatkowa (prace społeczne na rzecz szkoły, 
społeczności szkolnej, zaangażowanie w życie szkolne 
itp.)  
 

 
Punkty ……………….. 

 
 

Suma uzyskanych punktów 
 

 
……………………………. 

Krótkie uzasadnienie dotyczące zasadności otrzymania wyróżnienia  przez ucznia : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Sosnowiec dn. ………………………………….                                          …………………………………………………………….. 

                                                                                                                        / podpis wychowawcy klasy / 

 

 
Załącznik nr 2 



do regulaminu przyznawania wyróżnień „Uczeń Roku” 

 

Karta rocznej pracy 

ucznia ……………………………………………………… klasa …………… 

do wyróżnienia „ Uczeń Roku”  …........../………….. 

 

Udział ucznia w akcjach charytatywnych. 
 
1…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sukces ucznia w konkursach przedmiotowych, językowych oraz wiedzy religijnej (nie obejmuje 
zawodów sportowych). 
 
1…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sukces ucznia w konkursach plastycznych, muzycznych. 
 
1…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

………………………………………………….. 

           /podpis wychowawcy klasy/  


