REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „PRYMUSIK”
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2.
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Uczeń klas I-III, w uznaniu za co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz wysokie
osiągnięcia edukacyjne, otrzymuje tytuł ,,PRYMUSIKA”.
Tytuł przyznaje się jeden raz w roku szkolnym, na koniec roku szkolnego.
Tytuł przyznaje wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii wszystkich uczących klasę
nauczycieli, uwzględniając kryteria zawarte łącznie w regulaminach przyznawania
,,GRZECZNEGO UCZNIA” oraz ,,SOWY MĄDREJ GŁOWY”.
W nagrodę uczeń otrzymuje dyplom nadający tytuł ,,PRYMUSIKA” oraz nagrodę
książkową, wyróżnienie wymienione jest na uroczystości zakończenia roku szkolnego,
zamieszczone na ,,Drzewie Sukcesów” oraz szkolnej stronie internetowej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „SOWA MĄDRA GŁOWA”
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Uczeń klas I - III w uznaniu za wysokie osiągnięcia edukacyjne otrzymuje tytuł
„SOWA MĄDRA GŁOWA”.
Tytuł przyznaje się dwa razy w roku szkolnym, tj.: na koniec pierwszego półrocza
i na koniec roku szkolnego (każde półrocze oceniane jest osobno).
Tytuł przyznaje wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii wszystkich uczących klasę
nauczycieli, uwzględniając następujące kryteria:

wysokie wyniki w nauce w zakresie edukacji szkolnej;

aktywne uczestnictwo w zajęciach;

wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań edukacyjnych.
W nagrodę uczeń otrzymuje dyplom nadający tytuł „SOWA MĄDRA GŁOWA”,
wyróżnienie wymienione jest na apelu grupy wiekowej, zamieszczone na ,,Drzewie
Sukcesów” oraz szkolnej stronie internetowej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU ,,GRZECZNY UCZEŃ”
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4.

Uczeń klas I-III, w uznaniu za co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje
po I półroczu tytuł „GRZECZNEGO UCZNIA PÓŁROCZA”, a na koniec roku
szkolnego tytuł „GRZECZNEGO UCZNIA ROKU”. Tytuł przyznaje się jako
podsumowanie zachowania uczniów, którzy otrzymali medale „GRZECZNEGO
UCZNIA” przynajmniej 4 razy w półroczu lub 7 razy w ciągu roku szkolnego.
W każdym miesiącu roku szkolnego (zajęć edukacyjnych) uczeń za wzorowe
zachowanie otrzymuje medal nadający tytuł „GRZECZNEGO UCZNIA”. Wyróżnienie
wymienione jest na apelu sukcesów grupy wiekowej, zawieszone na „Drzewie
Sukcesów”, a medal wręczony w klasie.
Tytuł przyznaje wychowawca, po zasięgnięciu opinii wszystkich uczących klasę
nauczycieli oraz wszystkich uczniów klasy, uwzględniając następujące kryteria:

kulturalne zachowanie się na lekcjach, przerwach, w świetlicy, w stołówce,
w czasie uroczystości szkolnych, na wycieczkach i innych zajęciach
organizowanych przez szkołę, w tym kulturalne odnoszenie się do nauczycieli,
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

rzetelne i sumienne wypełnianie obowiązków ucznia,

brak uwag dotyczących negatywnego zachowania,

aktywne podejmowanie prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Dyplom „GRZECZNY UCZEŃ ROKU” wręczany jest na uroczystości zakończenia
roku szkolnego.

