
REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAK RADY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO „ZASŁUŻONY DLA SZKOŁY”

    Odznaka „ZASŁUŻONY DLA SZKOŁY” w stopniu
……………………… jest wyrazem najwyższego uznania Dyrektora
Szkoły i Rady Pedagogicznej dla ucznia, który wyróżnił się
osiągnięciami w nauce, sukcesami sportowymi, artystycznymi lub
w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, nienaganną postawą
uczniowską i szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły.

Przy przyznawaniu odznak bierzemy pod uwagę ostatnie minimum
dwa lata nauki.
(odznaki przyznajemy co dwa lata)

I.                  WYMAGANIA

 STOPIEŃ BRĄZOWY

Odznakę „Zasłużony dla Szkoły” w stopniu brązowym może uzyskać uczeń
klasy III oraz uczeń klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej  nr 4 w Andrychowie, który w
bieżącym roku szkolnym (we wcześniejszych latach) spełnia następujące kryteria:

1.  Uzyskuje dobre i bardzo dobre oceny końcoworoczne.
2.  Nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej na okres.
3.  Uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
4.  Wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w stosunku do osób dorosłych.
5.  W jednej z dziedzin życia szkoły posiada szczególne osiągnięcia /  brał udział

w konkursach szkolnych i międzyszkolnych i zajął w nich odpowiednio I, II, III
miejsce.

6.  Wyróżnia się aktywnością i inicjatywą na rzecz wzbogacenia życia klasy oraz
jest w tych działaniach niezawodny, wywiązuje się z powierzonych
obowiązków, włącza się w działania charytatywne.

STOPIEŃ SREBRNY

Odznakę „Zasłużony dla Szkoły” w stopniu srebrnym może otrzymać uczeń
Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, który w ostatnich dwóch latach spełniał
następujące kryteria:

1. Otrzymał wcześniej odznakę w stopniu brązowym.



2. Uzyskuje dobre i bardzo dobre oceny końcoworoczne.
3. Nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej na okres.
4. Uzyskał ocenę wzorową z zachowania, wyróżnia się kulturalnym

zachowaniem w stosunku do osób dorosłych, społeczności szkolnej.
5. W jednej z dziedzin życia szkoły posiada szczególne osiągnięcia / brał udział

w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; zajął w nich odpowiednio I, II, III
miejsce lub wyróżnienia.

6. Wyróżnia się aktywnością i inicjatywą na rzecz wzbogacenia życia klasy oraz
jest w tych działaniach niezawodny, wywiązuje się z powierzonych
obowiązków, włącza się w działania charytatywne.

7. Aktywnie uczestniczył w dodatkowych zajęciach, rozwijając swoje
zainteresowania i zdolności.

STOPIEŃ ZŁOTY

Odznakę „Zasłużony dla Szkoły” w stopniu złotym może otrzymać uczeń
Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, który w ostatnich dwóch latach spełniał
następujące kryteria:

1.  Otrzymał wcześniej odznakę w stopniu brązowym i srebrnym.
2.  Uzyskał średnią ocen 4,75 na koniec roku.
3.  Uzyskał ocenę wzorową z zachowania, jest wysoko oceniany przez zespół

klasowy,  wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w stosunku do osób
dorosłych, społeczności szkolnej.

4.  W wybranej dziedzinie reprezentuje Szkołę, zdobywając nagrody i wyróżnienia
w olimpiadach, konkursach, przeglądach szkolnych i międzyszkolnych.

5.   Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, rozwijając swoje
zainteresowania i zdolności, z własnej inicjatywy podejmuje się zadań
wykraczających poza obowiązki ucznia.

6.  Wyróżnia się aktywnością i inicjatywą na rzecz wzbogacenia życia klasy oraz
jest w tych działaniach niezawodny,  wywiązuje się z powierzonych
obowiązków,
    włącza się w działania charytatywne.

STOPIEŃ DIAMENTOWY

Odznakę „Zasłużony dla Szkoły” w stopniu diamentowym może otrzymać
uczeń klasy VIII (w wyjątkowych sytuacjach, z pominięciem odznaki złotej) Szkoły
Podstawowej nr 4 w Andrychowie, który w bieżącym roku szkolnym (w ostatnich
dwóch latach) spełnia następujące kryteria:

1. Otrzymał wcześniej odznakę w stopniu brązowym, srebrnym i złotym.
2. Otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0.



3. Uzyskał ocenę wzorową z zachowania jest wysoko oceniany przez zespół
klasowy,  wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w stosunku do osób
dorosłych, społeczności szkolnej.

4. Jest laureatem olimpiady, konkursu, przeglądu pozaszkolnego.
5. Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, rozwijając swoje

zainteresowania i zdolności, chętnie realizuje zadania dodatkowe, projekty,
prezentacje, jest kreatywny, poszukuje nowych rozwiązań, z własnej inicjatywy
podejmuje się zadań wykraczających poza obowiązki ucznia.

6. Wyróżnia się aktywnością i inicjatywą na rzecz wzbogacenia życia klasy oraz
jest w tych działaniach niezawodny,  wywiązuje się z powierzonych
obowiązków,
włącza się w działania charytatywne lub/i działania RSU.

                                       Statuetka “Kopernik”

Statuetkę otrzymuje uczeń klasy VIII, który w bieżącym roku szkolnym spełnił
następujące warunki:

1. Otrzymał wcześniej odznakę w stopniu brązowym, srebrnym i złotym i
diamentowym.

2. Otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 na koniec roku.
3. Uzyskał ocenę wzorową z zachowania jest wysoko oceniany przez zespół

klasowy,  wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w stosunku do osób
dorosłych, społeczności szkolnej.

4. Jest laureatem olimpiady, konkursu, przeglądu pozaszkolnego.
5. Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, rozwijając swoje

zainteresowania i zdolności, chętnie realizuje zadania dodatkowe, projekty,
prezentacje, jest kreatywny, poszukuje nowych rozwiązań, z własnej inicjatywy
podejmuje się zadań wykraczających poza obowiązki ucznia.

6. Wyróżnia się aktywnością i inicjatywą na rzecz wzbogacenia życia klasy oraz
jest w tych działaniach niezawodny,  wywiązuje się z powierzonych
obowiązków,
włącza się w działania charytatywne lub/i działania RSU.

MEDAL SPORTOWCA

Odznakę „Zasłużony dla Szkoły – Medal Sportowca” może otrzymać uczeń
klasy III-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, który w bieżącym roku
szkolnym spełnia następujące kryteria:

1. Uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania, jest kulturalny w stosunku do
osób dorosłych, społeczności szkolnej.

2. Nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej i dopuszczającej na okres.
3. Reprezentując Szkołę Podstawową nr 4, uzyskał wysokie wyniki w zawodach

sportowych, zdobywając co najmniej:

a.  Finał wojewódzki w konkurencjach drużynowych ujętych w kalendarzu
zawodów Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.



b.  Miejsce w pierwszej dziesiątce w zawodach wojewódzkich
    w sportach indywidualnych, np. narciarstwo, pływanie, lekka atletyka lub

w konkurencjach nie ujętych w kalendarzu zawodów Małopolskiego
Szkolnego Związku Sportowego.

1. Ostateczną decyzję w sprawie nominacji ucznia do Medalu Sportowca
podejmuje Dyrektor Szkoły, po konsultacji z zespołem nauczycieli wychowania
fizycznego.

II.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kandydatów do odznaki „ZASŁUŻONY DLA SZKOŁY” w stopniu
……………………… typuje wychowawca klasy wg kryteriów zapisu
regulaminu i własnoręcznym podpisem zatwierdza kandydaturę. Propozycje
kandydatów przekazuje opiekunowi RSU w wyznaczonym terminie.

2. Kandydatów do odznaki “Medal Sportowca” typuje nauczyciel wf klas IV - VIII
oraz nauczyciel klas I - III wg kryteriów zapisu regulaminu i własnoręcznym
podpisem zatwierdza kandydaturę. Propozycje kandydatów przekazuje
opiekunowi RSU w wyznaczonym terminie.

3. Kandydatury przedstawione i akceptowane są na zebraniu RSU – lista
pozytywnie zaopiniowanych kandydatur wywieszona jest na tablicy
informacyjnej w pokoju nauczycielskim i przesłana wychowawcom klas.

4. Tytuł „Zasłużony dla Szkoły” w stopniu ………………. można otrzymać raz w
ciągu nauki szkolnej.

5. Uczniowie wytypowani do tytułu “Zasłużony dla Szkoły……..” zostają
przedstawieni przez opiekuna RSU na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej w
celu zaopiniowania wniosków przez kadrę pedagogiczną.

6. Jeżeli uczeń nie otrzymał jednej z wymienionych odznak na koniec roku
szkolnego, a spełnił warunki  np. na odznakę złotą, otrzymuje odpowiednio
odznakę brązową. Ostateczną decyzję o przyznaniu odznaki wyższej ma
Dyrektor Szkoły.

7. Statuetkę “Kopernik” otrzymuje nauczyciel/ pracownik szkoły odchodzący na
emeryturę, przedstawiony i zaakceptowany na klasyfikacyjnej radzie
pedagogicznej.


