
Regulamin konkursu „Uczeń z klasą” 
 

Uczeń z klasą to uczeń wyjątkowy- pilny, obowiązkowy, kulturalny, zaangażowany w życie szkoły, 

lubiany przez pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.  

Uczeń z klasą to wzór godny naśladowania!  

 

1. Cele konkursu: 

 promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych postaw 

społecznych wobec innych osób 

 integracja społeczności szkolnej 

 wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów 

 mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen, wypełniania swoich 

obowiązków 

 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału 

w uroczystościach szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz 

2. Termin konkursu: 

grudzień 2019 – czerwiec 2020 r. 

3. Uczestnicy: 

Uczniowie kl. I – III, IV- VIII  

4. Konkurs polega na wyłonieniu w każdej klasie ucznia wyróżniającego się właściwymi postawami i 

zachowaniem - jest koleżeński, uprzejmy, obowiązkowy i może być przykładem do naśladowania, 

wzorem dobrego ucznia, kolegi . 

5. Kryteria oceny 

Przy wyborze ucznia należy wziąć pod uwagę następujące kryteria oceniania: 

1)  kultura osobista: 

a)  kulturalny sposób bycia, zachowywania się, odnoszenia się ido wszystkich nauczycieli,innych 

pracowników szkoły,rodziców,kolegów i innych dorosłych. 

 Uczeń: 

 używa słów takich jak: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”,  

 nie wstydzi się mówić: „Dzień dobry", „Do widzenia",  

 zwraca się z właściwym szacunkiem do  wszystkich osób starszych oraz 

rówieśników, 

 nie kłóci się z kolegami i nie dyskutuje z nauczycielami,  

 stosuje się do zaleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 zamiast „Niech Pani …” powie „Czy mogłaby Pani ...” lub „Czy mogę prosić ...”,  

 słucha z uważnością nauczycieli, nie zakłóca toku lekcji. 

 używa ładnego słownictwa( dba o czystość języka), nie używa 

wulgaryzmów,dostosowuje słownictwo do osoby z którą rozmawia.  

 jest prawdomówny (nie kłamie, nie konfabuluje, przedstawia sytuacje takimi, jakie są 

w rzeczywistości) 

 jest taktowny i dyskretny (nie powtarza innym tego, co ktoś powierzył mu w zaufaniu) 

 wyraża swoje poglądy w kulturalny i rozważny sposób 

 kulturalnie wyraża się wobec innych , kontroluje swoje emocje 

 jest odpowiedzialny za swoje działania?? 

b)  przestrzeganie ustalonych w regulaminach norm i zasad zachowania w szkole, na boisku 

szkolnym, na świetlicy, w trakcie wycieczek oraz innych okoliczności szklonych., 

c)  stosunek do dóbr materialnych i mienia społecznego (uczeń nie niszczy sprzętu szkolnego 

i cudzej własności); Uczeń szanuje swoją i cudzą własność 

 frekwencja, 

e)  zmiana obuwia, 

f)  przestrzeganie zasad właściwego ubioru – strój galowy na uroczystości szkolne;(Oficjalna 

biała koszula, czarne lub granatowe spodnie-spódnica o odpowiedniej długości) 



g)    prawidłowe dbanie o higienę osobistą oraz własny wizerunek 

2)  stosunek do nauki i obowiązków szkolnych: 

a)  obowiązkowość i sumienność wobec obowiązków szkolnych, 

b)  rzetelność i systematyczność w odrabianiu prac domowych, 

c)  merytoryczne przygotowanie do lekcji, 

d)  pełnienie obowiązków dyżurnego, 

e)  punktualność i regularność w związku z uczęszczaniem na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

f)  godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i różnych okolicznościowych 

wydarzeniach szkolnych; 

3)  aktywność, zaangażowanie i koleżeństwo: 

a) praca na rzecz klasy i szkoły, 

b)  udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, 

c)  wykonywanie gazetek szkolnych, 

d)  praca na rzecz środowiska i otoczenia, 

e)  udział w konkursach, 

f)  udział w życiu szkolnym (praca w organizacjach działających na terenie szkoły, praca  

w samorządzie uczniowskim), 

g)  udział i zaangażowanie w życiu sportowym, 

h)  właściwe wykorzystywanie i dbanie o pomoce szkolne 

i)  pomoc słabszym kolegom w nauce (np. w odrabianiu pracy domowej, służenie pomocą 

podczas lekcji), 

j)  Współpraca w grupie 

 Uczeń: 

 zawsze staje po stronie dobra i osób słabszych (np. nie wyśmiewa się z innych, 

nie obraża, ale zwraca uwagę osobom, które to robią, nie wszczyna bójek, reaguje 

na wszelkie przejawy agresji czy to słownej, czy fizycznej), 

 łagodzi konflikty i szanuje innych (nie wchodzi w konflikty, rozmawia z osobami, które 

są w konflikcie w taki sposób, by podały sobie „rękę na zgodę"), 

 z rozwagą i spokojem rozstrzyga konflikty 

 wykazuje się empatią i jest przyjaźnie nastawiony do innych (np. pociesza innych, 

gdy mają, problem, próbuje znaleźć wyjście z problemowej sytuacji), 

 jest tolerancyjny (szanuje to, że ktoś jest inny np. wygląda inaczej, myśli inaczej i 

stara się zrozumieć racje i poglądy innych ludzi), 

 dba o miłą atmosferę w klasie i szkole, 

 chętnie pomaga koleżankom i kolegom; 

 wykazuje czynną postawę społeczną wobec niewłaściwych zachowań innych osób 

4)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 

a)  troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów (unikanie sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu, nielekceważenie takich zagrożeń, jak np. biegi po korytarzu, schodach, 

bujanie się na krześle), 

b)  nieuleganie nałogom, 

c) przestrzeganie regulaminów. 

d)    podczas przerw – porusza się bezpiecznie (nie biega,skacze) na korytarzu,zachowuje się 

spokojnie i cicho; nie przesiaduje w szatniach,toaletach i na przejściach schodowych.  

 

6. Wybór ucznia dokonywany jest co miesiąc podczas godzin do dyspozycji wychowawcy lub na 

zajęciach edukacji wczesnoszkolnej przez dyrektora,wychowawców, nauczyciel uczących w danej 

klasie, pracowników szkoły oraz uczniów do dnia 15 każdego miesiąca. 

 

7. Każdy uczeń głosuje na jedną osobę z klasy. Głosowanie jest jawne i należy uzasadnić swój wybór 

odnosząc się do kryteriów oceny. 

8. Wychowawca klasy zlicza głosy. Zwycięża osoba z największą liczbą głosów. 

9. Z każdej klasy może być wytypowany jeden uczeń. ( w przypadku równej ilości glosów dogrywka). 

Klasa może również ustalić, że żaden uczeń nie zasługuje na wyróżnienie. 



10. Wybór ucznia przez daną klasę ulega weryfikacji i zatwierdzeniu go przez wychowawcę. 

11. Wychowawca przekazuje wyniki Dyrektorowi. 

12. Dyrektor ogłasza wyniki na krótkim spotkaniu na sali gimnastycznej po 20 każdego miesiąca - 

wręcza dyplomy zwycięzcom w poszczególnych miesiącach. 

13. Pod koniec roku szkolnego (do 20 czerwca) wybierany jest najbardziej koleżeński, uprzejmy  

obowiązkowy uczeń w klasie na podstawie wyników konkursu w poszczególnych miesiącach. Jeśli co 

miesiąc była to inna osoba, to następuje dogrywka. Wygrywa osoba, która otrzyma największą liczbę 

głosów. 

14. W dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca) Dyrektor wręcza zwycięzcom statuetki i 

symboliczne nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


