
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

oraz 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISEWIE 

I. Cel 

Cel ogólny: 

Celem konkursu jest promowanie uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce 

oraz prezentujących pozytywne zachowanie, osiągających sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, reprezentujących szkołę 

w środowisku lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

 motywowanie dzieci do podejmowania różnych działań, 

 zwiększanie aktywności,  

 propagowanie pozytywnych zachowań,  

 osiąganie wysokich wyników w nauce, 

 rozwijanie samodzielności. 

 

II. UCZEŃ ROKU 

 

II.1. Informacje ogólne 

 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII,  którzy osiągają sukcesy 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, innych konkursach, zawodach 

sportowych ze średnią minimum 4,75 i wzorową oceną z zachowania na koniec 

klasyfikacji półrocznej i końcoworcznej. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie klasyfikacji półrocznej i rocznej. 

3. Wyniki konkursu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń, po Radzie Klasyfikacyjnej. 



4. Nadanie tytułu Ucznia Roku oraz wręczenie nagrody odbywa się w trakcie 

Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego, przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Lisewie. 

5. Laureatowi zostanie wręczona statuetka ufundowana przez Radę Rodziców, 

a Rodzicom list pochwalny. 

6. Wybór Ucznia Roku dokonuje komisja w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub zastępca, 

b) wychowawcy klas, 

c) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców 

7. Obliczając liczbę punktów przyznaną danemu uczniowi, komisja wykorzystuje punkt 

II.2 regulaminu – „Punktacja”. 

8. Regulamin konsultowany będzie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i 

Radą Rodziców. 

9. Regulamin może zostać znowelizowany w drodze uchwały RP i po zaopiniowaniu 

przez SU. 

 

II.2. Punktacja 

1. Wyniki w nauce obliczamy po klasyfikacji rocznej, jako średnią arytmetyczną średniej 

ocen z pierwszego półrocza i klasyfikacji rocznej. 

KLASY IV: Punkty za średnią ocen obliczamy wg wzoru: 

50 + (średnia – 5,00)*10 

Uczeń otrzymuje 50 pkt za średnią 5,0 plus za każdą część powyżej 5,0 pomnożoną 

przez 10. 

Przykład: Uczeń uzyskał średnią 5,27, wówczas otrzymuje 50 pkt za średnią 5,00 plus 

0,27*10=2,7pkt. Łącznie 52,7pkt. 

KLASA V-VI: Punkty za średnią ocen obliczamy wg wzoru: 

50 + ( średnia – 4,95)*10 

Przykładowa klasyfikacja roczna ucznia klas IV-VI 



religia – celujący 

wychowanie fizyczne – celujący 

plastyka – celujący 

muzyka – celujący 

technika – celujący 

informatyka – celujący 

j. polski – bardzo dobry 

j. obcy – bardzo dobry 

matematyka – bardzo dobry 

przyroda (biologia/geografia – kl.5)  – bardzo dobry 

historia – bardzo dobry 

Średnia ocen: 

klasa 4,6 – 5,55   po przeliczeniu 55,5pkt. 

klasa 5 -5,50    po przeliczeniu 55,5pkt. 

 

KLASY VII – VIII: 

Punkty za średnią ocen obliczamy wg wzoru: 

50 + (średnia – 4,80)*10 

 

Uczeń otrzymuje 50 pkt za średnią 4,8 plus za każdą część powyżej 4,8 pomnożoną 

przez 10. 

Przykład: Uczeń uzyskał średnią 5,27, wówczas otrzymuje 50 pkt za średnią 4,80 plus 

0,47*10=4,7pkt. Łącznie 54,7pkt. 

 

Przykładowa klasyfikacja roczna ucznia klas VII-VIII III gim 

religia – celujący 

wychowanie fizyczne – celujący 

plastyka – celujący 

muzyka – celujący 

technika – celujący 

informatyka – celujący 

j. polski – bardzo dobry 



j. obcy 1 – bardzo dobry 

j. obcy 2 – bardzo dobry 

matematyka – bardzo dobry 

biologia – bardzo dobry 

chemia – bardzo dobry 

fizyka – bardzo dobry 

geografia – bardzo dobry 

historia – bardzo dobry 

WOS – bardzo dobry 

EDB – bardzo dobry 

Średnia ocen: 

klasa 7,8, III gim – 5,35    po przeliczeniu 55,5pkt. 

 

2. Średnia liczba punktów z zachowania, uzyskana w ciągu całego roku szkolnego 

podzielona przez 10. 

Przykład 

Uczeń uzyskał w pierwszym półroczu 456 pkt, a w drugim półroczu 526pkt. 

456 + 526

2
÷ 10 =

982

2
÷ 10 = 491 ÷ 10 = 49,1 

Uczeń uzyskuje 49,1 pkt za drugie kryterium – ocenę z zachowania. 

II.3.  Wpis do Kroniki i Złote Zdjęcie 

Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75 + minimum 

bardzo dobre zachowanie) oraz uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję wpisują się 

do KRONIKI SZKOLNEJ podczas Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego i przystępują 

do pamiątkowego „Złotego Zdjęcia”. 


