
REGULAMIN 

przyznawania nagrody i tytułu „MISTRZ SZKOŁY” 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 

 
1. Wyróżnienie to będzie przyznawane uczniom kończącym szkołę, za całokształt osiągnięć. 

Mistrzowie szkoły będą wybierani  w kategoriach: Mistrz Sportu, Mistrz Sztuki, Mistrz Słowa, 
Mistrz Wiedzy. 

2. Celem przyznawania wyróżnienia jest promowanie osiągnięć uczniów oraz motywowanie do 
pracy nad własnym intelektem i sprawnością fizyczną. 

 
Procedura wyboru: 

1. Wybory ogłaszane są przez SU na przełomie stycznia i lutego.  
2. Zespół nauczycieli uczących w klasach ósmych zgłasza w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia 

konkursu kandydatury max. 3 uczniów z każdej klasy, w każdej z wymienionych kategorii: 
a) Mistrz Sportu (nauczyciele wychowania fizycznego) 
b) Mistrz Sztuki (nauczyciele plastyki, techniki i muzyki) 
c) Mistrz Słowa (nauczyciele języka polskiego i języków obcych) 
d) Mistrz Wiedzy (nauczyciele przedmiotów ścisłych) 

3. Jeden uczeń może zostać zgłoszony jednocześnie w kilku kategoriach. 
4. Następnie w ciągu 5 dni roboczych uczniowie klas ósmych w porozumieniu z wychowawcą  

nominują ze swojej klasy poprzez głosowanie po jednym przedstawicielu w każdej kategorii. 
5. Nominacje wraz z pisemnym uzasadnieniem zawierającym informacje o osiągnięciach osób 

nominowanych zgłaszane są przez wychowawców klas ósmych do zarządu SU. 
6. Osoby nominowane przez  tydzień prezentują swoje  sylwetki i osiągnięcia na gazetce SU lub  

na stronie internetowej szkoły. 
7. Po tym czasie, w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, zbiera się Wielka Kapituła w 

składzie: dyrekcja szkoły, 3 nauczycieli i 3 uczniów – członków SU,  która dokonuje wyboru 
Mistrzów Szkoły. 

8. Uczniowie będący członkami Wielkiej Kapituły nie mogą kandydować o tytuł Mistrza. 
9. Osiągnięcia kandydatów są oceniane według następującej skali : 

a) Indywidualne lub zespołowe osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie na szczeblu: 

• ogólnopolskim  - za tytuł laureata: 20 pkt., za tytuł finalisty: 15 pkt., za udział: 10 pkt. 

• wojewódzkim - za tytuł laureata: 20 pkt., za tytuł finalisty: 15 pkt., za udział: 10 pkt. 

• rejonowym - za zajęcie I – III miejsca:15 pkt., za udział: 10 pkt. 

• powiatowym - za zajęcie I – III miejsca: 15 pkt., za udział: 10 pkt. 

• miejskim – za zajęcie I – III miejsca: 10 pkt., za udział: 5 pkt. 

• szkolnym – za zajęcie I-III miejsca: 3 pkt., za udział 1 pkt.                                                                                    
b) Prezentacja sylwetki i osiągnięć: 0-10 pkt. 
c) Inne udokumentowane znaczące osiągnięcia (np. nagrody, prezentacja portfolio z 

pracami lub projektami, pokaz talentów, pokaz prac podczas uroczystości szkolnych lub 
miejskich, itp.): 1-10 pkt. 

10. Nagroda przyznawana jest corocznie. 
11. Wielka Kapituła może odstąpić od przyznania nagrody w kategoriach, w których uczniowie z 

danego rocznika w całym cyklu edukacji nie wykazali się znaczącymi i ponadprzeciętnymi 
osiągnięciami. 

12. Decyzja Wielkiej Kapituły ma charakter autonomiczny i ostateczny, nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

 


