
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU

LAUREATA ZŁOTEGO I SREBRNEGO PIÓRA 

IMIENIA CZESŁAWA MIŁOSZA 

§ 1

1.  Celem  przyznawania  statuetki  Laureata  Srebrnego  i  Złotego  Pióra  jest  promowanie

w  środowisku  postaw  uczniów,  którzy  za  swoje  najważniejsze  zadanie  uznają  uzyskiwanie

jak najwyższych wyników w nauce,  sporcie oraz innej  działalności szkolnej w ciągle całego

cyklu nauczania.

2.  Jest  to  forma  wyróżnienia,  docenienia  i  podziękowania  za  pracowitość  i  umiejętność

jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

3. Możliwość otrzymania statuetki powinna motywować uczniów do osiągania jak najwyższych

wyników w nauce oraz do aktywności społecznej. 

§ 2

W Szkole Podstawowej w Siemianicach w klasach I-VIII w każdym roku szkolnym wybierani

są najlepsi uczniowie w kategorii Laureata Srebrnego Pióra oraz klasach III i VIII w kategorii

Laureata Złotego Pióra.

§ 3

1. Tytuł Laureata Srebrnego Pióra może otrzymać każdy uczeń w klasie I, II, III, który uzyskuje

bardzo wysokie wyniki w nauce, systematycznie pracuje nad sobą, przekracza własne bariery,

osiąga sukcesy w konkursach na różnych szczeblach, jest wzorem do naśladowania dla innych,

wyróżnia  się  wysoką  kulturą  osobistą,  aktywnie  uczestniczy  w  życiu  klasy  i  szkoły,

z zachowania ma ocenę bardzo dobrą lub wzorową i zdobył minimum 35 punktów, zgodnie

z kryteriami zawartymi w paragrafie 6.

2. Tytuł Laureata Srebrnego Pióra może otrzymać każdy uczeń w klasie IV, V, VI, VII i VIII,

który uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen ma koniec roku wynosi co najmniej

5,0) osiąga sukcesy w konkursach na różnych szczeblach,  jest  wzorem do naśladowania dla
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innych,  wyróżnia się  wysoką kulturą osobistą,  aktywnie uczestniczy w życiu klasy i  szkoły,

z zachowania ma ocenę bardzo dobrą lub wzorową i zdobył minimum 30 punktów, zgodnie

z kryteriami zawartymi w paragrafie 7.

§ 4

Tytuł Laureata Złotego Pióra może otrzymać każdy uczeń z klasy III  i VIII, który  w klasach

młodszych zdobył co najmiej dwukrotnie tytuł Laureata Srebrnego Pióra.

§ 5

1. Tydzień przed radą klasyfikacyjną wychowawcy klas składają do komisji wiosek o nadanie

tytułu  Laureata  Srebrnego  lub  Złotego  Pióra  wraz  z dokumentacją  będącą  zestawieniem

osiągnięć ucznia (załącznik 1: klasy I-III oraz załącznik 2: klasy IV-VIII).

2. Komisja w składzie: przewodnicząca zespołu humanistycznego, przewodnicząca zespołu klas

I-III  oraz  pedagog  zatwierdza  złożone  do  niej  propozycje  uczniów oraz  sporządza  protokół

z posiedzenia, który przedstawia do zatwierdzenia podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady

Pedagogicznej.

3.  Wychowawca   uznaje  tylko  sukcesy  i  osiągnięcia  ucznia,  który  reprezentował  szkołę,

nie bierze pod uwagę sukcesów pozaszkolnych.

4. O ostatecznych wynikach dyrektor powiadamia uczniów na uroczystości zakończenia roku

szkolnego.

§ 6

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach, udział w życiu

szkoły uczniom z klas I-III:
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§ 7

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach, udział w życiu 

szkoły uczniom klas IV-VIII*:

1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty:

 udział w etapie rejonowym - 30 pkt.

 udział w etapie wojewódzkim - 60 pkt.

 finalista etapu wojewódzkiego - 70 pkt.

 laureat etapu wojewódzkiego - 80 pkt.
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Lp.
Obszar

działalności
ucznia

Zasady (treść oceny )
Liczba

pkt.

I wyniki w nauce

1.  wiadomości  wykraczają  poza  podstawę
programową

 5

2. oceny z zachowania w klasach I-III
 bardzo dobre
 wzorowe

5
6

II
udział i sukcesy
w konkursach

1. udział w każdym konkursie
2. konkurs  szkolny

 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

1

2
1

3. konkurs gminny
 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

3
2

4. konkurs powiatowy
 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

4
3

5. konkurs wojewódzki
 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

5
4

6. konkurs ogólnopolski
 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

6
5

7. konkurs międzynarodowy
 uzyskanie I, II lub III miejsca
 wyróżnienie

7
6

III
udział w życiu

szkoły
i środowisku

1. aktywna działalność w samorządzie klasowym
2. działalność dodatkowa na rzecz klasy, szkoły, 
środowiska lokalnego
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2. Zawody sportowe, konkursy i przeglądy artystyczne, recytatorskie i inne:

etap 
gminny

pkt.
etap

powiatowy/rejonowy
pkt.

etap 
wojewódzki

pkt.
etap 

ogólnopolski
pkt.

I m-ce 8 I m-ce 10 I m-ce 20 I m-ce 30

II m-ce 5 II m-ce 8 II m-ce 15 II m-ce 25

III m-ce 3 III m-ce 5 III m-ce 12 III m-ce 20

wyróżnienie 2 wyróżnienie 3

3. Aktywność społeczna:

 aktywne pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 6 pkt.

 aktywne pełnienie funkcji przewodniczącego Samorządu Klasowego: 5 pkt.

 aktywna praca w wolontariacie: 5 pkt.

 reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym: 2 pkt.

 aktywna działalność dodatkowa na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego: 3

pkt.

 udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich – 5pkt.

§ 8

Punktów nie dublujemy, np. jeśli uczeń zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu,

wówczas otrzymuje punkty za dojście do tego etapu, ale nie doliczamy mu punktów za etap

gminny czy powiatowy.

§ 9

Regulamin może zostać znowelizowany w drodze uchwały RP.

* Powyższy regulamin obowiązuje również oddziały gimnazjalne do momentu ich wygaśnięcia.

Tytuł  Laureata  Złotego  Pióra  zostaje  przyznany  uczniom  klas  III  GIM,  jeżeli  w  dwóch

poprzednich latach zdobyli tytuł Laureata Srebrnego Pióra.
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Załącznik nr 1

Wniosek o nadanie tytułu Laureata Srebrnego / Złotego Pióra – klasy I-III

Imię i nazwisko ...................................................................................................

Nazwa szkoły ......................................................................................................

Klasa ...................................................................................................................

Ocena z zachowania ...........................................................................................

Wyniki w nauce ..................................................................................................

Tytuły uzyskane w klasach młodszych (od I):

…………………………………………………………………………………………………………

Udział w konkursach:

- szkolne ..............................................

- gminne ...............................................

- powiatowe .........................................

- wojewódzkie ......................................

- ogólnopolskie .....................................

- międzynarodowe ................................

Udział w życiu szkoły:

 aktywna działalność w samorządzie klasowym...................

 działalność dodatkowa …...................................

Suma punktów...........................................

                                                                  …....................................................

                                                                         podpis wychowawcy
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Załącznik nr 2

Wniosek o nadanie tytułu Laureata Srebrnego / Złotego Pióra – klasy IV-VIII

Imię i nazwisko ...................................................................................................

Nazwa szkoły ......................................................................................................

Klasa ...................................................................................................................

Średnia ocen końcoworocznych .........................................................................

Ocena z zachowania ...........................................................................................

Tytuły uzyskane w klasach młodszych ( od IV)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty:

- udział w etapie rejonowym .......................

- udział w etapie wojewódzkim ...................

- finalista etapu wojewódzkiego ..................

- laureat etapu wojewódzkiego ....................

Osiągnięcia  w  zawodach  sportowych,  konkursach  i  przeglądach  artystycznych,  recytatorskich

i innych:

- gminne ...............................................................

- powiatowe-rejonowe .........................................

- wojewódzkie .....................................................

- ogólnopolskie ....................................................

Aktywność społeczna:

 aktywne pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego klasy ......................

 aktywne pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego szkoły …................

 aktywna praca w wolontariacie.......................................

 reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.............................

 aktywna działalność dodatkowa na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego......................

 udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich........................................

Suma punktów...........................................
              …................................................................

                                                                                                        podpis wychowawcy
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