
REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU  

,,SŁONECZNY PRZYJACIEL” DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII W 

KATEGORIACH: 

 UCZEŃ ROKU, 
 

 UCZEŃ Z KLASĄ. 

 SPORTOWIEC ROKU, 

 TALENT ARTYSTYCZNY, 
 

§ 1 

UCZEŃ ROKU 

1. ,,SŁONECZNYM  PRZYJACIELEM” Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w 

Rybniku w kategorii ,,Uczeń  Roku” może zostać uczeń, który spełnia 

poniższe kryteria: 

 średnia wyników w nauce powinna wynosić minimum 5,0 

  osoba nominowana powinna pracować i angażować się w życie szkoły i 
klasy na miarę swoich możliwości oraz sumiennie przestrzegać 
regulaminu zachowania się ucznia w szkole , 

 działalność na terenie szkoły i reprezentowanie klasy i szkoły (konkursy, 
zawody projekty i in.), 

 działalność pozaszkolna, która może być wzorem dla innych osób (np. 
wolontariat, działalność społeczna, artystyczna, sportowa i in.), 

 wyjątkowe, oryginalne  zainteresowania, ciekawa osobowość, 

 życzliwość dla innych i wysoka kultura osobista, 

 inne kryteria, które  zdaniem społeczności klasowej i szkolnej  są godne 
zauważenia i naśladownictwa. 

2. Kandydatów do tytułu ,,Uczeń Roku” w maju typują wychowawcy klas, 

a o przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna. 

 

 
 
 
 
 



§ 2 

 

UCZEŃ Z KLASĄ 

1. ,,SŁONECZNYM  PRZYJACIELEM” Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w 

Rybniku w kategorii ,,Uczeń z klasą” może zostać uczeń który: 

 wywiązuje się z obowiązków szkolnych tj. przygotowanie do zajęć 

lekcyjnych, aktywna praca na lekcji, udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

 cechuje go wysoka kultura osobista tj. wzorowe zachowanie na lekcji, na 

przerwie, podczas wycieczek i uroczystości szkolnych;  

 angażuje się w życie klasy i szkoły tj. pomoc w organizacji i udział w 

uroczystościach szkolnych, praca w szkolnych organizacjach, 

przynależność do kół zainteresowań; 

 otrzyma pozytywną opinię klasy tj. czy dany uczeń jest koleżeński i 

uczynny wobec innych. 

2. Nominacje do tytułu ,,SŁONECZNY PRZYJACIEL” w kategorii ,,Uczeń 

z klasą” odbywają się co dwa miesiące w ostatnim tygodniu nauki – 

październiku, grudniu, lutym i kwietniu. 

3. Osoby nominowane wybierane są przez zespół klasowy i wychowawcę. 

Nazwiska tych uczniów zamieszczone są w salach lekcyjnych w 

specjalnej tabeli ,,NOMINACJE NA UCZNIA Z KLASĄ” z podziałem na 

miesiące.   

4. Do oceny ,,Ucznia z klasą” będą brane pod uwagę również pochwały 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i pracowników obsługi. 

5. W maju spośród nominowanych zostaną wybrani laureaci do tytułu 

,,Ucznia z klasą”. O przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna. 

 

 

 

 



§ 3 

 

SPORTOWIEC ROKU 

 

1. ,,SŁONECZNYM PRZYJACIELEM” Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w 

Rybniku w kategorii ,,Sportowiec roku” może zostać uczeń który: 

 może poszczycić się osiągnięciami sportowymi w zawodach 

indywidualnych  i zespołowych na szczeblu szkoły, miasta, rejonu, 

województwa i godnie reprezentuje szkołę; 

 uzyskuje pozytywne wyniki w nauce; 

 prezentuje nienaganną postawę (ocena z zachowania co najmniej 

dobra) – systematycznie uczęszczają na zajęcia wych. fizycznego i 

sportowe zajęcia pozalekcyjne; jest zawsze przygotowany do zajęć i 

aktywnie w nich uczestniczy; 

 musi być dobrym kolegą i umieć współpracować w zespole; 

 przestrzega zasad Fair-play; 

 pomaga nauczycielowi przy organizacji imprez sportowych na terenie 

szkoły i promuje zdrowy styl życia. 

 

2. Kandydatów do tytułu ,,Sportowiec Roku” w maju typują nauczyciele 

wych. fizycznego, a o przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna. 

 
§ 4 

 

 

TALENT ARTYSTYCZNY 

1. ,,SŁONECZNYM PRZYJACIELEM” Szkoły Podstawowej nr 29 im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w 

Rybniku w kategorii ,,Talent artystyczny” może zostać uczeń który : 

 ma największe osiągnięcia artystyczne (teatralne, muzyczne, 
plastyczne, techniczne, multimedialne); 



 uzyskuje dobre wyniki w nauce; 

 prezentuje nienaganną postawę.  

2. Kandydatów do tytułu ,,Talent Artystyczny” w maju typują nauczyciele 

plastyki, techniki oraz informatyki, a o przyznaniu tytułu decyduje Rada 

Pedagogiczna. 

§ 5 

 

  Nagroda jest przyznawana w formie dyplomu oraz medalu ,,SŁONECZNY 

PRZYJACIEL”. Wizerunki laureatów zostaną zamieszczone na szkolnej 

gazetce. 

§ 6 

 Nadanie honorowego tytułu ,,SŁONECZNEGO PRZYJACIELA” odbywa się 

w obecności społeczności szkolnej podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

§ 7 

Aktu wręczenia  dokonuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w 

Rybniku. 

§ 8 

 Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna. 


