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                         Regulamin przyznawania nagrody „Wzorowy Absolwent”  

§ 1 

1. Dla podkreślenia indywidualności w różnych obszarach aktywności uczniowskiej 
przyznaje się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance nagrodę 
„Wzorowy Absolwent”. 

2. Nagroda „Wzorowy Absolwent” jest wyróżnieniem dla ucznia uzyskującego 
nieprzeciętne wyniki w: 

◦ nauce, zajmującego czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych 

◦ zawodach sportowych,  

◦ wykazującego się szczególną aktywnością artystyczną, sportową i   
wrażliwością społeczną.  

Uczeń otrzymujący nagrodę powinien swą postawą moralną i kulturą osobistą dawać wzór  
do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole. Swym zaangażowaniem społecznym   musi   
dawać świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka. 

3.   Nagrodę przyznaje i zatwierdza Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w    
      Trzciance. 
4.   Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom. 
5.   Nagroda nie jest przyznawana za osiągnięcia pozaszkolne.  
§ 2 

1. Nagrodę przyznaje się w czterech kategoriach: 

 naukowej 

 artystycznej 

 sportowej 

 społecznej 

§ 3 

1. Do nagrody w każdej kategorii zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy otrzymali 
ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania przez okres nauki w klasach IV- VIII  

§ 4 

1. W kategorii naukowej uczeń musi spełniać  następujące  warunki:   

a) średnia ocen z czterech pierwszych lat nauki musi wynosić co najmniej 4,75, a w 

piątym roku nauki 5,0 i wyżej; 

b)  uczeń musi wykazać się osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, otrzymując 
tytuł finalisty, laureata lub tytuł laureata w konkursach pokrewnych. 

       2. W kategorii artystycznej (plastyka, muzyka, teatr, poezja, taniec ) uczeń musi spełniać            
następujące warunki: 

a) oceny z poszczególnych przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wynoszą 5 i 
wyżej; 



2 

 

b) uczeń jest laureatem konkursów lub zdobywa wyróżnienia na szczeblu powiatowym, 
rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (minimum 3 
sukcesy) 

Oceny i sukcesy dotyczą okresu nauki w klasach IV – VIII 

        3. W kategorii sportowej uczeń musi spełniać następujące warunki: 

         a)  średnia ocen z wychowania fizycznego przez okres nauki w kl. IV – VIII wynosi 5    
              lub wyżej; 
         b) uczeń systematycznie reprezentował szkołę na szczeblu powiatowym i wyżej,                     
zajmując czołowe miejsca (minimum 3 sukcesy ) w kl.IV-VIII. 

4. W kategorii społecznej uczeń musi spełniać przynajmniej dwa warunki: 

         Działalność dotyczy klas IV-VIII 

a) aktywna praca w Radzie Uczniowskiej 
b) organizacja imprez szkolnych i środowiskowych 

c) działania na rzecz społeczności szkolnej ( sklepik, biblioteka, działalność 
artystyczna, np. pomoc w organizacji imprez szkolnych; itp. ) 

d) działania w zakresie wolontariatu (nie tylko przyniesienie paczki, ale przede 
wszystkim org. przedsięwzięć o charakterze charytatywnym) 

§ 5 

1. W przypadku, gdy uczeń otrzyma nominację w kilku kategoriach, wybiera się te, w 
której zdecydowanie przeważają osiągnięcia; biorąc pod uwagę  systematyczną pracę 
przez okres pięciu lat ( klasy IV – VIII ). 

§ 6 

1. Otrzymanie nagrody „Wzorowy Absolwent” w poszczególnych kategoriach jest   
równoznaczne z wpisem do SZKOLNEJ KSIĘGI ABSOLWENTA. 

2. Nagrody wręcza się na uroczystości zakończenia roku szkolnego Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance. 

3. Nagroda   jest przyznawana począwszy od roku szkolnego 2021/22. 

 

 

 

 
 


