REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁÓW

WZOROWY SPORTOWIEC
oraz

SPORTOWE WYRÓŻNIENIE
I. Tytuł „Wzorowego Sportowca” przyznaje się uczniowi, który:
1. kończy najwyższą programowo klasę szkoły podstawowej,
2. na świadectwie ukończenia szkoły ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
3. na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów obowiązkowy ma średnią ocen nie
niższą niż 4,0,
4. reprezentował szkołę w zawodach sportowych indywidualnie lub zespołowo (należąc do
podstawowego składu drużyny) i osiągnął w nich tytuł laureata (1 – 3 miejsce) co
najmniej na szczeblu powiatowym,
5. czynnie i systematycznie uczestniczył w życiu sportowym szkoły,
6. cechuje się wysoką kulturą osobistą.
Wytypowaniem uczniów do tytułu „Wzorowego Sportowca” zajmuje się zespół nauczycieli
wychowania fizycznego a propozycje zatwierdza rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna decyzję
podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Uczeń, któremu przyznano tytuł „Wzorowego Sportowca”, otrzymuje dyplom z tytułem „Wzorowy
Sportowiec” i puchar lub inną nagrodę rzeczową, Jego nazwisko podane jest do publicznej
wiadomości, Rodzice otrzymują list gratulacyjny od dyrektora szkoły.
II. „Sportowe Wyróżnienie” przyznaje się uczniowi, który:
1. kończy najwyższą programowo klasę szkoły podstawowej,
2. na świadectwie ukończenia szkoły ma co najmniej dobrą ocenę zachowania,
3. reprezentował szkołę w zawodach sportowych indywidualnie lub zespołowo (należąc do
podstawowego składu drużyny) i osiągnął w nich tytuł laureata (1 – 3 miejsce) co
najmniej na szczeblu powiatowym,
4. czynnie i systematycznie uczestniczył w życiu sportowym szkoły,
5. cechuje się wysoką kulturą osobistą.
Wytypowaniem uczniów zajmuje się zespół nauczycieli wychowania fizycznego a propozycje
zatwierdza rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna decyzję podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
Uczeń, któremu przyznano „Sportowe Wyróżnienie”, otrzymuje dyplom z tytułem „Sportowe
Wyróżnienie” i nagrodę rzeczową, jego nazwisko podane jest do publicznej wiadomości, Rodzice
otrzymują list gratulacyjny od dyrektora szkoły.
III. Wręczenie nagród odbywa się na uroczystości zakończenia nauki przez uczniów klasy
programowo najwyższych. Z kopii dyplomów „Wzorowego Sportowca” i „Sportowego
Wyróżnienia” tworzy się księgę pamiątkową najlepszych sportowców szkoły - „Księgę
Sportowców”.
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