
 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ TARCZY 

 

1. ZŁOTA TARCZA jest przyznawana uczniom w dwóch kategoriach- klasy I-III oraz 

klasy IV-VI. Jest to nagroda dla wybitnych uczniów, którzy spełniają warunki 

określone w punktach 2-6. Nagroda ta przyznawana jest jednemu uczniowi  

z każdej kategorii wiekowej raz w roku- w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Ucznia któremu zostanie przyznana nagroda wybierają nauczyciele szkoły 

obecni na końcowo rocznej radzie klasyfikacyjnej.  

 

Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić kandydaturę jednego ucznia w każdej 

kategorii wiekowej. Ze zgłoszonych uczniów grono pedagogiczne wybiera 

jednego ucznia poprzez głosowanie. Każdy nauczyciel może głosować tylko na 

jednego ucznia w każdej kategorii wiekowej. Ma również prawo wstrzymać się 

od głosu. W wyjątkowych sytuacjach tarcza może nie zostać przyznana w 

jednej lub dwóch kategoriach wiekowych, jeśli nauczyciele stwierdzą, iż żaden 

uczeń nie spełnia warunków określonych w punktach 2-6.  

 

W celu zaklasyfikowania ucznia do kandydata na nagrodę uczeń musi spełnić 

wszystkie warunki wymienione w punktach 2 i 3, przynajmniej jeden warunek 

zawarty w punkcie 4, oraz przynajmniej dwa warunki wymienione w punktach 

5 i 6.  

 

2. Wyniki w nauce: 

a) Kategoria I-III: uczeń wyróżniający się pod względem nauki na tle klasy. 

Wykazuje wiedzę ponad podstawę programową. Wykazuje uzdolnienia 

przynajmniej w jednej dziedzinie nauki. Ogólna ocena ucznia wystawiona 

przez wszystkich uczących go nauczycieli jest pozytywna. 

b) Kategoria IV-VI: uczeń ma średnią ocen minimum 5,0 bez ocen poniżej 

dobrych. Oceny z przedmiotów wiodących- j. polski, j. angielski, 

matematyka, historia, przyroda- nie są niższe niż bardzo dobry 

przynajmniej w czterech przypadkach.  

 

3. Zachowanie (oceniane tak samo w obu kategoriach): 

a) Przygotowanie do zajęć, 

b) Punktualność, 

c) Aktywność w czasie zajęć, 

d) Wysoka kultura osobista w kontaktach z dorosłymi oraz rówieśnikami, 

przez co rozumie się: 

- odnoszenie się z szacunkiem do innych osób, 



 

 

 

 

- używanie powszechnie stosowanych zwrotów grzecznościowych  

w codziennych sytuacjach, 

- wrażliwość i empatia w stosunku do innych uczniów oraz dorosłych, 

- stosowane zachowanie w miejscach publicznych i środkach 

komunikacji, 

- wykazywanie się chęcią niesienia bezinteresownej pomocy, 

               e) w przypadku uczniów z kategorii IV-VI ocena z zachowania Wzorowa. 

 

4. Udział w konkursach, olimpiadach, testach: 

a) Zajęcie wysokiego miejsca w konkursie pozaszkolnym- przynajmniej 20  

w konkursie ogólnopolskim i 10 w wojewódzkim, 

b) Wysoki wynik w egzaminach językowych (typu Cat, Pet, Flayers)- 

przynajmniej 80%. 

c) Wynik z testu szóstoklasisty na poziomie 39-40 punktów.  

 

5. Działalność szkolna: 

a) Angażuje się w akcje wolontariatu, 

b) Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) Bierze aktywny udział w uroczystościach i akcjach szkolnych, 

d) Inicjuje i angażuje się w życie klasy i szkoły poprzez pozytywne działania. 

 

6. Działalność pozaszkolna: 

a) Rozwija swoje talenty i umiejętności poprzez udział w dodatkowych 

zajęciach: szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, dom kultury, klub sportowy 

itp.) 

b) Bierze udział w zajęciach, spotkaniach kształtujących pozytywne cechy 

charakteru (wolontariat, harcerstwo itp.). 

 


