
REGULAMIN KONKURSU „WZÓR WŚRÓD WZOROWYCH” 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU 

 

Celem konkursu jest promowanie kulturalnych i życzliwych zachowań wśród uczniów, 

rozwijanie w nich pożądanych cech osobowości. 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w 

Dolsku. 

 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest otrzymanie wzorowej oceny z zachowania w pierwszym 

półroczu danego roku szkolnego (uczniowie klas IV – VIII) lub przejście klasowych eliminacji 

(uczniowie klas I – III). Wychowawcy klas I – III przeprowadzają głosowanie w swoich klasach, aby 

w ten sposób wyłonić kandydatów (max. 5 osób z każdej klasy). Forma głosowania w klasach I – III 

jest dowolna. 

 

3. Wszystkie osoby spełniające ww. warunek biorą udział w plebiscycie na Najbardziej Kulturalnego 

Ucznia naszej szkoły. 

 

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a. Dla uczniów klas I – III 

b. Dla uczniów klas IV – VIII 

 

5. Lista uczestników konkursu – kandydatów na najkulturalniejszego ucznia naszej szkoły zostanie 

ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego, po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas, 

podczas godzin wychowawczych omawiają z uczniami poszczególne kryteria wyboru 

najkulturalniejszego ucznia SP w Dolsku. 

 

6. Każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie osobę. Głosowanie odbędzie 

się w ostatnim tygodniu maja w klasach. Przewodniczący zespołów klasowych sporządzają protokół 

z głosowania, który przekazują przewodniczącemu zespołu ds. wychowawczych. 

 

7. W głosowaniu biorą udział nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 

8. Najkulturalniejszy uczeń musi spełniać 17 z 21wymagań zawartych w „kryteriach wyboru” (załącznik 

do regulaminu) 

 

9. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych głosów (istnieje możliwość wyboru kilku uczniów). 

 

10. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 1 czerwca. 

 

11. Dyrektor nagradza zwycięzcę/zwycięzców dyplomem oraz nagrodą rzeczową na uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

 

12. Rodzice Najkulturalniejszych Uczniów otrzymują list gratulacyjny od dyrektora i wychowawcy klasy 

na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

 

 



Załącznik 

 

 

KRYTERIA WYBORU NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA 

W KONKURSIE „WZÓR WŚRÓD WZOROWYCH” 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

 

Uczennica/ uczeń: ………………………………… kl. ……………….. 

 

 

 

1. Jest osobą życzliwą, można na nią liczyć w każdej sytuacji. 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

3. To osoba sympatyczna i lubiana. 

4. Przestrzega zasad przyjętych w szkole/ w klasie. 

5. Nie przeklina.Posługuje się pięknym językiem, przyjemnością jest słuchanie jej/jego wypowiedzi. 

6. Bardzo często używa „magicznych słów”. 

7. Jest uprzejma/uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów. 

8. Ma poczucie humoru, ale nie wyśmiewa się z innych. 

9. Jest tolerancyjna/ tolerancyjny. 

10. Nie obgaduje kolegów za plecami, jest szczera/szczery. 

11. Nie używa przemocy fizycznej, nie bije innych, nie jest agresywna/agresywny. 

12. Współpracuje z innymi osobami. 

13. Chętnie pomaga. 

14. Potrafi słuchać, dyskutować, nie przerywa wypowiedzi i nie krytykuje. 

15. Nie skarży, ale staje w obronie słabszych. 

16. Nie zabiera i nie niszczy czyjejś własności. 

17. Dba o swój estetyczny wygląd. 

18. Cechuje ją/go wysoka kultura osobista.Swoim zachowaniem i postawą stanowi wzór godny 

naśladowania. 

19. Uważnie pracuje na lekcji, nie rozmawia z kolegami, nie przeszkadza im podczas zajęć. Jest do 

nich zawsze dobrze przygotowana/przygotowany. 

20. Potrafi zgodnie współpracować w grupie przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

21. Dba o ład w klasie, pozostawia porządek w miejscu swojej pracy. 

 

 

 

KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PODANE WYMAGANIA. 

MINIMUM 17 Z PODANYCH 21 PUNKTÓW. 


