
 

Regulamin przyznawania nagrody 

Tarcza Wzorowego Ucznia   w roku szkolnym 2015/2016  (obecne klasy II) 

 

Tarcza Wzorowego Ucznia to odznaka, której celem jest nagrodzenie uczniów 

zdobywających najlepsze wyniki w zakresie edukacji i zachowania.  

 

1. Tarcza Wzorowego Ucznia przyznawana jest uczniom klas trzecich Szkoły 

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

wręcza podczas uroczystości kończącej rok szkolny Dyrektor szkoły.  

2. Informacja o zdobyciu przez ucznia Tarczy Wzorowego Ucznia  zamieszczana jest na 

świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcie. 

3. Brązową, Srebrną i Złotą Tarczę Wzorowego Ucznia przyznaje Rada Pedagogiczna 

podczas końcoworocznejrady klasyfikacyjnej. 

 Brązową Tarczę WzorowegoUcznia zdobywa absolwent klasy trzeciej,  który:  

1. jeden raz, w czasie ostatnich  dwóch lat edukacji, został laureatem 

szkolnego lub międzyszkolnego konkursu (zajął pierwsze, drugie lub 

trzecie miejsce),  

2. zdobył od 15 do 18 wyróżnień w ciągu dwóch lat edukacji   

3. wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, osiąga wysokie 

wyniki w nauce, zawsze odrabia zadania domowe i przygotowuje się 

do zajęć. 

4. wyróżnia się w szkole i poza nią wysoką kulturą osobistą,  

5. wyróżnia się systematycznością i punktualnością  

6. nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, żadnych spóźnień,                

a nieobecności są uzasadnione, 

 Srebrną Tarczę Wzorowego Ucznia zdobywa absolwent klasy trzeciej,  

który:  

1. w klasie I był laureatem Brązowej Tarczy Wzorowego Ucznia 

2. chociaż dwa razy, w  czasie ostatnich dwóch lat edukacji, został 

laureatem szkolnego lub międzyszkolnego konkursu (zajął pierwsze, 

drugie lub trzecie miejsce),  

3. zdobył od 18 do 21 wyróżnień,  w ciągu dwóch  lat edukacji 



4. wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, osiąga wysokie 

wyniki w nauce, zawsze odrabia zadania domowe i przygotowuje się 

do zajęć. 

5. w szkole i poza nią  odznacza się  wysoką kulturą osobistą, 

6. wyróżnia się systematycznością i punktualnością   

7. nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, żadnych spóźnień,                 

a nieobecności są uzasadnione, 

 Złotą Tarczę Wzorowego Ucznia zdobywa absolwent klasy trzeciej,  który:  

1. chociaż trzy razy, w czasie ostatnich dwóch lat edukacji, został 

laureatem szkolnego lub międzyszkolnego konkursu  (zajął pierwsze, 

drugie lub trzecie miejsce),  

2. zdobył od 22 do 24wyróżnień  

3. wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, osiąga wysokie 

wyniki w      nauce, zawsze odrabia zadania domowe i przygotowuje się 

do zajęć. 

4. wyróżnia się w szkole i poza nią wysoką kulturą osobistą,  

5. wyróżnia sięsystematycznością i punktualnością   

6. nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, żadnych spóźnień,                

a nieobecności są uzasadnione 

 

4.O wyróżnieniu decydują w równym stopniu wszyscy nauczyciele uczący w klasie 

ucznia  oraz inni nauczyciele i pracownicy szkoły. Wychowawca typuje kandydatów do 

wyróżnienia i swoją propozycję przedkłada Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna 

aprobuje lub odrzuca wskazane kandydatury. 

 

 

 


