
Regulamin przyznawania wyróżnienia 

Medal Wzorowego Ucznia 

Medal Wzorowego Ucznia to wyróżnienie, którego celem jest wskazanie i pozytywne 

wzmocnienie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów, promowanie wzorców 

kulturalnego zachowania, postaw prospołecznych w szkole i poza nią, dostrzeżenie wysiłku 

włożonego w zdobywanie nowych umiejętności oraz motywowanie do podejmowania starań 

o jak najlepsze wyniki w dalszej pracy edukacyjnej i wychowawczej. 

1. Medal Wzorowego Ucznia  przeznaczony jest dla  uczniów klas 1-3 Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” w Poznaniu. Odznaczenie wraz z legitymacją 

wręcza podczas uroczystości kończącej rok szkolny Wychowawca klasy. 

2. Medal Wzorowego Ucznia przyznaje Rada Pedagogiczna podczas końcoworocznej 

Rady Klasyfikacyjnej. 

 Uczniowie klas pierwszych nie zdobywają wyróżnień: ,,wzór ortografii” i 

,,wzorowy pisarz” 

 Uczniowie klas drugich i trzecich mogą  zdobyć wszystkie wypisane poniżej 

wyróżnienia  

3. Uczeń co roku zdobywa Medal Wzorowego Ucznia z zaznaczonymi na rewersie 

wyróżnieniami, na które w danym roku szkolnym zapracował. Do medalu dołączona 

jest legitymacja imienna z opisanymi zdobytymi przez ucznia wyróżnieniami. 

4. O przyznaniu Medalu Wzorowego Ucznia decydują w równym stopniu wszyscy 

nauczyciele uczący w klasie ucznia  oraz inni nauczyciele i pracownicy szkoły.   

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z liczbą, rodzajem i 

regulaminem przyznawania wyróżnień możliwych do zdobycia w danej klasie. 

Podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania z rodzicami Nauczyciel zapoznaje 

rodziców z regulaminem przyznawania Medalu Wzorowego Ucznia i informuje, że 

regulamin jest dostępny na stronie  internetowej szkoły  

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do systematycznego monitorowania za pomocą  

tabeli postępów i osiągnięćdziecka. Rodzic ma możliwość wglądu w tabelę podczas 

każdego zebrania z rodzicami. 

7. Medal Wzorowego Ucznia, jako szczególne wyróżnienie, przyznawany jest 

zgodnie z Regulaminem przez Radę Pedagogiczną z rozwagą i należytą powagą i 

nie może być traktowana jako nagroda za jednorazowe, sporadyczne lub 

wybiórcze zachowanie, czy osiągnięcie ucznia. Na przyznane i zaznaczone na 

Medalu Wzorowego Uczniawyróżnienie uczeń pracuje systematycznie w ciągu 

całego roku szkolnego. Decyzja Rady Pedagogicznej o przyznaniu lub  

odrzuceniu wyróżnienia jest nieodwołalna. 



Medal Wzorowego Ucznia 

1. wzór dobrego wychowania-  

2. wzór pracowitości-  

3. wzorowy matematyk-  

4. wzorowy czytelnik-  

5. wzór ortografii-  

6. wzór kaligrafa -              

7. wzorowy pisarz-       

8. wzorowy muzyk-  

9. wzorowy plastyk-  

10. wzorowy sportowiec-  

11. wzorowy aktor-  

12. wzorowy przyrodnik-  

 

 

 

 

 

 



1. Wyróżnienie wzór dobrego wychowania  zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku 

szkolnym:  chociaż raz zdobył w szkolnym Konkursie Dyrektora Szkoły tytuł ,,Wzór do 

naśladowania” , zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub 

międzyszkolnym konkursie dobrego wychowania, zna i stosuje w praktyce zasady savoir  

vivre, był koleżeoski i życzliwy dla innych. 

 

2. Wyróżnienie wzór pracowitości zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku 

szkolnym:zajął I, II lub III miejsce w klasowym konkursie zachowania i aktywności, miał nie 

więcej niż 2 braki zadao domowych, pilnie pracował podczas zajęd i przygotowywał się do 

nich przynosząc dodatkowe materiały, zdobył chociaż jeden raz tytuł Wzór do 

naśladowania. 

3. Wyróżnienie wzorowy matematyk zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie matematycznym, wyróżniał się poprawnością i biegłością wykonywania obliczeo 

matematycznych podczas zajęd.  

4. Wyróżnienie wzorowy czytelnik zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie czytelniczym, prowadzi zeszyt lektur dodatkowych, posiada zainteresowania 

czytelnicze i wypożycza książki ze szkolnej biblioteki. 

5. Wyróżnienie wzór ortografii zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie ortograficznym, zna i stosuje w praktyce zasady ortograficzne wprowadzone 

podczas lekcji, dba o poprawnośd ortograficzną prac pisemnych. 

6. Wyróżnienie wzór kaligrafazdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

otrzymywał zawsze najwyższe oceny za staranne prowadzenie zeszytów, dbał o kształtne 

pismo i poprawne łączenia liter.  

7. Wyróżnienie wzorowy pisarz zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie na najciekawszą wypowiedź pisemną, redaguje i zapisuje samodzielnie 

swobodne wypowiedzi pisemne (opowiadanie, list, opis). 

8. Wyróżnienie wzorowy muzykzdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie muzycznym, chętnie śpiewa, gra na instrumentach perkusyjnych i uczestniczy w 

zabawach rytmiczno-ruchowych. 

9. Wyróżnienie wzorowy plastyk zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie plastycznym, wykonuje pomysłowe i staranne prace plastyczno-techniczne, jego 

dzieła prezentowane są podczas szkolnych wystaw. 

10. Wyróżnienie wzorowy sportowiec zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

jest bardzo sprawny fizycznie, stosuje w praktyce zasadę fair play, aktywnie i chętnie 

uczestniczy w zajęciach w-f, pamięta o przynoszeniu stroju sportowego, wzorowo 

uczestniczy w zajęciach na basenie. 

11. Wyróżnienie wzorowy aktor zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie recytatorskim, chętnie uczestniczy w klasowych przedstawieniach teatralnych. 

12. Wyróżnienie wzorowy przyrodnik zdobywa uczeo, który  w kooczącym się roku szkolnym:  

zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w klasowym, szkolnym lub międzyszkolnym 

konkursie przyrodniczym,  interesuje się przyrodą i przestrzega w życiu codziennym zasad 

ekologii.  

 

https://www.google.pl/search?q=savoir+vivre&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ss6-U8qjAa7Y7Aar1YCICQ&ved=0CEAQsAQ&biw=1280&bih=891
https://www.google.pl/search?q=savoir+vivre&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ss6-U8qjAa7Y7Aar1YCICQ&ved=0CEAQsAQ&biw=1280&bih=891
https://www.google.pl/search?q=savoir+vivre&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ss6-U8qjAa7Y7Aar1YCICQ&ved=0CEAQsAQ&biw=1280&bih=891

