REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA
W KLASACH I – III KNSP W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Odznakę wzorowego ucznia otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia
następujące kryteria:
1. Wzorowe zachowanie:
a) nosi obowiązujący strój szkolny, który uważany jest za ważny element
szkolnej tożsamości;
b) uczestniczy i przyjmuje właściwą postawę podczas Mszy św., modlitwy
rekolekcjach;
c) odznacza się kulturą osobistą (stosuje zwroty grzecznościowe, dba o
kulturę słowa);
d) przestrzega zasad bezpieczeństwa: podczas przerw, wycieczek;
e) wykazuje brak negatywnych uwag: otrzymał 8 dyplomów „Ucznia
dobrych manier” przyznawanego raz w miesiącu:
Dyplom „Uczeń dobrych manier”:
 Oznaczenia na tablicy motywacyjnej wg przyjętych kolorów:
- czerwony – zachowanie nieodpowiednie,
- żółty – nie było idealnie,
- zielony – zachowanie bardzo dobre.
 Odznaki „Ucznia dobrych manier” nie może otrzymać uczeń, który w
danym miesiącu otrzymał na tablicy motywacyjnej więcej niż 2 znaczki
żółte;
 znaczek czerwony na tablicy motywacyjnej dyskwalifikuje ucznia do
odznaki „Ucznia dobrych manier”;
 dyplom otrzymuje uczeń do 05 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Punktualność - możliwe 2 spóźnienia w semestrze.
3. Wzorowy stosunek do nauki:
a) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych: ma kompletne przybory
szkolne, strój gimnastyczny – dozwolone jedno nieprzygotowanie;
b) terminowo wywiązuje się z zobowiązań – praca domowa;
c) pracuje na lekcji: w skupieniu, słucha poleceń, jest aktywny, utrzymuje
porządek w miejscu pracy;
4. Ocena bardzo dobra lub celująca z religii.
5. Wzorowa aktywność:
a) uczestniczy w uroczystościach klasowych, szkolnych, konkursach;
b) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły

c) uczestniczy w akcjach charytatywnych, współpracuje,
Postanowienia końcowe:
- odznakę wzorowego ucznia przyznaje się na koniec roku szkolnego,
- odznakę „Ucznia dobrych manier” przyznaje się na koniec każdego miesiąca,
- odznakę wzorowego ucznia przyznaje wychowawca klasy, który przy ocenie
uwzględnia indywidualne możliwości ucznia i postępy w pracy nad trudnościami,
- wychowawca może zasięgnąć opinii innych nauczycieli,
- decyzja wychowawcy jest ostateczna.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.
Pierwszy dyplom „Ucznia dobrych manier” wychowawcy przyznają do 05.03.

