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REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIANA 

WZOROWY UCZEŃ/PRYMUS SZKOŁY 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA  

W SWARZĘDZU 
 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu uczeń, który uzyskuje 

najwyższe wyniki nauczania i zachowania zostaje uhonorowany tytułem „Wzorowy Uczeń” 

w klasach I-III i „Prymus Szkoły” w klasach IV – VI.  

 

A. WZOROWY UCZEŃ 

 

I. Obszary zachowań ucznia analizowane są według siedmiu kryteriów rozporządzenia 

MEN. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

II. Czynniki brane pod uwagę przy wyborze ucznia, który otrzyma miano  

„Wzorowy Uczeń” 

1. Wymagania stawiane uczniowi opisane w poszczególnych obszarach 

zachowań ucznia. 

2. Pozytywna opinia o uczniu pozyskana po konsultacji wychowawcy klasy 

z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz pracującymi w świetlicy. 

3. Ocena zachowania oraz poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 

III. Termin i sposób przyznawania miana „Wzorowy Uczeń”. 

 

1. Miano „Wzorowy Uczeń” przyznaje się na zakończenie roku szkolnego 

w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. 

2. Wzorowy Uczeń otrzymuje dyplom, odznakę i wpis o wyróżnieniu na 

świadectwie szkolnym. 

3. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali miano „Wzorowy Uczeń” są odczytywane 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz wpisane wraz ze 

zdjęciem do księgi wyróżnionych uczniów szkoły. 

 

IV.  Kryteria przyznawania miana „Wzorowy Uczeń” według obszarów zachowań   

wynikających z rozporządzenia MEN. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

 

- celująco i bardzo dobrze  opanował pełen zakres wiadomości 

i umiejętności zawartych w Podstawie Programowej, 

- uzyskuje bardzo dobre lub wzorowe oceny zachowania, 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 
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- jest przygotowany do zajęć szkolnych (może zgłosić nieprzygotowanie 

trzy razy w ciągu roku szkolnego), 

- posiada potrzebne pomoce i przybory szkolne (może zapomnieć trzy 

razy w ciągu roku szkolnego), 

- punktualnie przychodzi na zajęcia, 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

 

- zgodnie współdziała z rówieśnikami,  

- kulturalnie odnosi się do rówieśników i osób dorosłych ( nie 

wyśmiewa, nie obraża nikogo, nie przezywa), 

- jest prawdomówny, 

- służy pomocą i rada innym, 

- właściwie reaguje na przejawy przemocy medialnej i jej nigdy nie 

stosuje, 

 

3.  Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 

- wie, kim był patron naszej szkoły, 

- zna i potrafi zaśpiewać w odpowiedniej postawie hymn szkoły, 

- chętnie uczestniczy w konkursach (jeśli posiada wiedzę i umiejętności 

z danego zakresu), 

- swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentuje klasę i szkołę 

podczas uroczystości, akademii i wszelkiego typu zawodów, 

konkursów, 

- podczas wyznaczonych dni uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany 

jest założyć strój galowy, którym jest biała koszula lub bluzka oraz 

spodnie albo spódnica w ciemnym kolorze,  

 

4.   Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 

- posługuje się poprawną polszczyzną,                                  

- nigdy nie używa wulgaryzmów, 

 

5.   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. 

 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (podczas 

wycieczek, zawodów, konkursów, na pływalni), 

- nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo (konflikty, bójki, 

przepychanki), 

- zawsze jest ustawiony z klasą w parach, 

 

6.   Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 

- zawsze przestrzega zasad  właściwej pracy podczas lekcji (słucha 

innych, zgłasza się, pracuje w ciszy, czeka na swoją kolej), 

- dba o mienie szkoły, szanuje własność cudzą i własną, 

- cechuje go wysoka kultura osobista, 

- swoim zachowaniem i postawą stanowi wzór godny naśladowania. 
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7.    Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

- stosuje formy grzecznościowe wobec nauczycieli, pracowników szkoły 

i rówieśników,                               

- z szacunkiem rozmawia z osobami dorosłymi, 

- szanuje wypowiedzi innych osób, 

 

  Miano „Wzorowy Uczeń” jest przyznawane uczniowi tylko w danym roku szkolnym. 

Jeśli wyniki w nauce i zachowaniu, w kolejnym roku szkolnym, nie spełniają wymagań 

przyznawania tego wyróżnienia, to uczeń nie otrzymuje tego tytułu. 

 

B. PRYMUS SZKOŁY 

 

I. Czynniki brane pod uwagę przy uzyskaniu miana „Prymus Szkoły” 

 

1. Uzyskanie ocen bardzo dobrych i celujących z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Kryteria zachowania na ocenę wzorową  wg siedmiu kryteriów rozporządzenia MEN 

znajdujące się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

3. Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.      

 

II. Termin i sposób przyznawania miana „Prymus Szkoły”. 

 

1. Miano „Prymus Szkoły” przyznaje się na zakończenie roku szkolnego w klasie 

czwartej, piątej i szóstej. 

2. „Prymus Szkoły” otrzymuje odznakę, dyplom oraz nagrodę książkową. 

3. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali miano „Prymus Szkoły” są odczytywane podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz wpisane ze zdjęciem do księgi 

wyróżnionych uczniów szkoły. 

 

III. Warunki uzyskania miana „Prymus szkoły”. 

 

1. Uczeń klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji  

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny bardzo dobre i celujące 

oraz ocenę wzorową zachowania otrzymuje miano „Prymus Szkoły”. 

2. Uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny bardzo dobre i celujące,  ocenę wzorową 

zachowania i uzyskał minimum 75% punktów z każdej części na sprawdzianie 

kompetencji klas szóstych,  otrzymuje miano „Prymus Szkoły”. 
 

Uczeń, który w klasach I-III w ciągu trzech kolejnych lat nauki uzyskał miano 

„Wzorowy Uczeń” i w klasach IV-VI, w kolejnych latach uzyskał miano „Prymus Szkoły” 

uzyskuje tytuł Wybitny Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Swarzędzu. 

 

 

 

  


