Regulamin przyznawania nagrody
„Wzorowy uczeń”
w klasach I-III
Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Wojciecha w Bydgoszczy
Podstawa prawna: art. 54 Statutu szkoły oraz §9 i §16 Szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy.
1. Zasady ogólne
1. Uczeń z klas I-III jest typowany do nagrody przez wychowawcę w porozumieniu z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz wychowawcami świetlicy szkolnej.
2. Na przyznanie nagrody wzorowego ucznia ma wpływ ocena zachowania oraz poziom osiągnięć
edukacyjnych.
3. Wręczenie odznak „Wzorowego ucznia” odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
4. Uczeń otrzymuje:
a. odznakę „Wzorowy uczeń”;
b. dyplom;
c. nagrodę książkową.
5. Odznakę otrzymaną po ukończeniu danej klasy uczeń ma prawo nosić cały kolejny rok szkolny.
2. Kryteria przyznawania nagrody
Wzorowy uczeń:
1. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą:
a. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników;
b. dba o słownictwo;
c. używa zwrotów grzecznościowych;
d. jest uczciwy i prawdomówny;
e. jest życzliwy, tolerancyjny, otwarty na potrzeby innych,
f. zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania,
g. potrafi panować nad swoimi emocjami.
2. Ma odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych:
a. punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły;
b. zawsze w skupieniu uczestniczy w modlitwie porannej oraz szkolnej Mszy św.;
c. osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce;
d. zawsze sumiennie przygotowuje się do zajęć szkolnych i aktywnie w nich uczestniczy;
e. szanuje mienie osobiste i szkolne;
f. utrzymuje porządek w miejscu pracy;
g. przestrzega zasad bezpieczeństwa;
h. zawsze nosi strój szkolny,
i. nieobecności ucznia są uzasadnione i usprawiedliwione.
3. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły:
a. podejmuje inicjatywy i pracę na rzecz klasy i szkoły;
b. dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań;
c. bezkonfliktowo współdziała w zespole;
d. sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego;
e. reprezentuje szkołę i klasę w konkursach i zawodach, osiągając wysokie wyniki;
f. uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych, dniach skupienia, imprezach okolicznościowych
i akcjach charytatywnych,
g. jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
3. Regulamin obowiązuje od 1 września 2013 r.

