Regulamin
całorocznego konkursu „Uczeń na medal”,
organizowanego przez Szkolny Samorząd Uczniowski
Cele:
1. Promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania oraz właściwych postaw społecznych
wobec innych.
2. Wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw i obowiązków ucznia.
3. Mobilizowanie do systematycznej nauki, samodoskonalenia się.
4. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz
do angażowania się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły
na zewnątrz
5. Integracja między klasami poprzez wspólny wyjazd lub wyjście w ramach zdobytej
nagrody.
Termin konkursu – rok szkolny.
Uczestnicy konkursu – uczniowie klas I - VIII.
Sposób realizacji:
1. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem konkursu na początku roku szkolnego przez
wychowawcę klasy.
2. Wychowawca, biorąc pod uwagę wzorową ocenę z zachowania, ilość pochwał w zeszycie
informacyjnym oraz osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia) typuje uczniów do tytułu „Uczeń
na medal”.
3. Listę wybranych uczniów przekazuje się opiekunowi SU do 10 czerwca każdego roku
szkolnego.
4. Tytuł przyznaje Komisja w składzie: opiekun SU, przewodniczący Zespołów
Przedmiotowych, przewodniczący SU oraz dyrektor.
5. Podczas apelu uczniowie zostają wyróżnieni na forum szkoły dyplomem.
6. Czterokrotne zdobycie tytułu skutkuje otrzymaniem indywidualnej nagrody i medalu.
7. Nagrodę pieniężną dla uczniów funduje Rada Rodziców.
8. Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunem decydują o sposobie przeznaczenia nagrody – na
wycieczkę, wyjście do kina.
9. Lista uczniów, którym przyznano tytuł „Uczeń na medal” zostaje wywieszona na tablicy
informacyjnej SU i umieszczona na szkolnej stronie www.

„Uczeń na medal”
Zachowuje się wzorowo i z zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły.
1. Kultura słowa:
− stosuje pięć magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;
− używa zwrotów i form grzecznościowych, m.in. chciałbym (chciałabym), mógłbym
(mogłabym), itp.;
− dostosowuje język do adresata – inaczej zwracam się do kolegi, inaczej do osoby dorosłej;
− nie przerywa czyjejś wypowiedzi, nie „wykrzykuję” swojego zdania i szanuję zdanie
innych;
− nie używa nieeleganckich lub wulgarnych słów.
2. Kultura bycia:
− w stosunku do innych zachowuje się tak, jak chciałby (chciałaby), aby zachowywano się w
stosunku do mnie;
− zwraca się do osób dorosłych oraz koleżanek i kolegów używa odpowiednich zwrotów
grzecznościowych;
− mówi „dzień dobry” nauczycielom i pracownikom szkoły;
− jest punktualny,
− podczas lekcji uważnie słucha, a chęć odpowiadania lub zapytania sygnalizuje przez
podniesienie ręki;
− jeśli osoba dorosła wejdzie do klasy w czasie lekcji, pamięta, aby wstać z krzesła;
− zostawia porządek w sali i kulturalnie ją opuszcza;
− nie zachowuje się agresywnie;
− nie biega po korytarzach szkolnych;
− przestrzega regulaminów pomieszczeń w szkole (sal lekcyjnych i pracowni, sali
gimnastycznej, biblioteki);
− w drodze do szkoły i ze szkoły nie zapomina o dobrych manierach;
3. Kultura ubioru i wyglądu:
− stosuje się do szkolnych zapisów w Statucie, dotyczących stroju uczniowskiego. Ma
skromny, schludny, czysty strój dostosowany do pory roku i okoliczności;
4. Kultura spożywania posiłków:
− nie biega na stołówkę szkolną w czasie przerw obiadowych;
− spokojnie oczekuje w kolejce po obiad;
− spożywając posiłek nie rozmawia i nie biega;
5. Osiągnięcia edukacyjne:
− pracuje systematycznie i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
− systematycznie pracuje nad własnym, indywidualnym rozwojem;
− bierze udział w konkursach;
− chętnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
− aktywnie włącza się w akcje charytatywne;
− podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły.
Regulamin całorocznego Konkursu „Uczeń na medal” organizowanego przez Szkolny
Samorząd Uczniowski został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 14 listopada
2018 r.

