Regulamin wyboru najlepszego ucznia w klasach IV- VI
oraz warunków przyznania medalu za najwyższą średnią ocen w szkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
w danym roku szkolnym
1. Szkoła promuje uczniów zdolnych.
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku wybierany/a jest najlepszy/a
uczeń/uczennica z klas IV-VI.
3. Tytuł najlepszego ucznia klasy otrzymuje uczeń/uczennica, który/a uzyskał/a najwyższą
średnią w klasie w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego.
4.W przypadku dwóch lub kilku uczniów z taką samą średnią ocen wychowawca ma prawo
przyznać tytuł kilku osobom jednocześnie, jeżeli spełniają dwa dodatkowe kryteria:
a. posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania
b. reprezentowali szkołę w międzyszkolnych konkursach wiedzy, konkursach artystycznych lub turniejach sportowych.
5. W sprawie wyboru najlepszego ucznia klasy decydujący głos ma wychowawca, który składa opracowany wniosek /zał.1 do regulaminu/.
6. Wyróżnienie w postaci medalu dla uczniów kl. IV-VI jest rozstrzygane na koniec roku
szkolnego, przyznawane dla uczniów z najwyższą średnią w szkole w danym roku szkolnym
na trzech poziomach:
a/ medal złoty
b/ medal srebrny
c/ medal brązowy
7. MEDAL ZŁOTY otrzymuje uczeń (uczniowie), który uzyskał najwyższą średnią ocen
w szkole.
8. MEDAL SREBRNY otrzymuje uczeń (uczniowie), który uzyskał drugą co do wysokości
średnią ocen w szkole.
9. MEDAL BRĄZOWY otrzymuje uczeń (uczniowie), który uzyskał trzecią co do wysokości średnią ocen w szkole.
10. Średnią ocen oblicza się do trzeciego miejsca po przecinku.
11. Na pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na koniec roku
szkolnego każdy wychowawca typuje jednego ucznia jako kandydata do wyróżnienia w postaci medalu, uzasadniając pisemnie swój wybór / zał. 2/ .

12. Na każdym poziomie mogą pojawić się identyczne wyniki, wtedy medale są przyznawane
każdemu, kto osiągnął wymagany wynik po spełnieniu następujących kryteriów:
a/ średnia ocen ( kryterium decydujące, jest średnią końcoworoczną z wszystkich przedmiotów nauczania, w tym obowiązkowych i nadobowiązkowych, łącznie z religią),
b/ frekwencja ucznia na zajęciach,
c/ ocena zachowania co najmniej bardzo dobra,
d/ osiągnięcia ucznia w obszarach:
- konkursy przedmiotowe (laureaci, finaliści),
- konkursy artystyczne, sportowe itp.
e/ działalność kandydata na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
13. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia w postaci medalu za najwyższą średnią szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z treścią wniosku, zasięgając opinii rady pedagogicznej.

Załącznik 1

Karta – zgłoszenie kandydata
do tytułu NAJLEPSZEGO UCZNIA KLASY
KLASA:
KANDYDAT DO TYTUŁU NAJLEPSZEGO
UCZNIA SZKOŁY:
ŚREDNIA OCEN:
OCENA Z ZACHOWANIA
OSIĄGNIĘCIA I AKTYWNOŚC SPOŁECZNA

PODPIS WYCHOWAWCY:

Załącznik 2

Karta – zgłoszenie kandydata
do wyróżnienia MEDAL ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ SZKOŁY
KLASA:
KANDYDAT DO TYTUŁU NAJLEPSZEGO
UCZNIA SZKOŁY:
ŚREDNIA OCEN:
OCENA Z ZACHOWANIA
OSIĄGNIĘCIA I AKTYWNOŚC SPOŁECZNA

PODPIS WYCHOWAWCY:

