System nagradzania uczniów
w Szkole Podstawowej nr 78 w Poznaniu

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 78 może otrzymać na zakończenie roku szkolnego nagrodę za:
 wyróżniające wyniki w nauce,
 wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 aktywny udział w życiu szkoły,
 osiągnięcia sportowe, artystyczne,
 pracę w Samorządzie Uczniowskim i szkolnym wolontariacie,
 działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 wyróżniająca postawa, które mogą być wzorem do naśladowania.
2. Nagrody uczeń otrzymują wg następujących zasad:
a) W klasach 0-3 nagrodę otrzymuje każdy uczeń z wpisem za jakie osiągnięcia, z podkreśleniem
co szczególnie jest w nim cenne, nad czym pracował, czym zaimponował (nagrody fundują
rodzice).
b) W klasach IV-VIII oraz klasach gimnazjum nagrody otrzymują uczniowie, którzy spełnili
kryteria zawarte w punkcie 1.
Wychowawca proporcjonalnie do liczby uczniów w klasie otrzymuje określoną pulę książek,
które może przydzielić swoim podopiecznym. Przyznaje on uczniom nagrody po konsultacji
z nauczycielami uczącymi w tej klasie, którzy dopisują się do dedykacji w książce.
c) Za wysoką średnią i co najmniej bardzo dobre zachowanie uczeń otrzymuje świadectwo z
wyróżnieniem. (Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w tej sprawie.)
d) Osiągnięcia sportowe nagradzane są: dyplomami, medalami, sprzętem sportowym.
3. Szczególną nagrodą jest Pióro Dyrektora Szkoły. Nagroda ta przyznawana jest przez Radę
Pedagogiczną na mocy uchwały, uczniowi kończącemu szkołę.
4. Kryterium przyznawania Pióra Dyrektora Szkoły:
a) bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane za cały okres trwania edukacji w szkole,
b) wzorowe zachowanie
c) bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego/po klasie ósmej,
d) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych,
e) działania społeczne na rzecz szkoły i poza nią,
f) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły na przestrzeni lat.
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5. Nagrody za osiągnięcia w konkursach, za działalność w szkolnym wolontariacie lub
Samorządzie Uczniowskim wręczane są na spotkaniach grup wiekowych (etapów edukacyjnych) w auli
szkolnej.
6. Dodatkowo w klasach IV-VIII i gimnazjum uczniowie mogą otrzymać wyróżnienie Szkolnego
Wiktora w formie statuetki.
Założenia ogólne:
Przyznawane tytuły Szkolnego Wiktora są wyrazem uznania dla uczniów .
Cele:
 Wyłonienie uczniów, którzy w danym roku szkolnym działali na rzecz własnego rozwoju i
promowania szkoły na zewnątrz, osiągając znaczące sukcesy: artystyczne, sportowe lub
edukacyjne.
 Wspieranie i promocja uczniów zdolnych.
 Prezentacja dorobku uczniowskiego przed społecznością szkolną oraz rodzicami.
 Promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych uczniów.
 Rozbudzanie aktywności uczniów.
 Motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich umiejętności, talentów oraz
pracy nad sobą.
 Budowanie poczucia własnej wartości uczniów.
 Integrowanie społeczności szkolnej.
 Rozwijanie współpracy z rodzicami.
 Tworzenie tradycji szkoły (impreza cykliczna).
Zasady przyznawania nagród:
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który nie ma zastrzeżeń co do zachowania.
2. Nominację do otrzymania tytułu rozpatruje się w następujących kategoriach:
 Mały Bohater
 Artysta
 Sportowiec fair-play
 Motyl Książkowy
 Mądra Głowa
 Mistrz Dobrych Manier
 Pasjonat
 Pomocna dłoń
 Mistrz Frekwencji
 Pracy nad sobą
 Społecznik
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Uczeń nominowany w trzech kategoriach może otrzymać tytuł „Super Wiktora”.
3. Kryteria przyznawania Szkolnego Wiktora:
a) W kategorii Mały Bohater może być nominowany uczeń, który: (wystarczy jeden z
warunków)
- Wyróżniająca się postawa w akcjach charytatywnych.
- Wzorowo zachowa się w sytuacji nietypowej, rzadko spotykanej.
- Dokona niezwykłego czynu (np. ratowanie życia lub mienia społecznego).
- Czynnie przeciwstawi się złu.
- Bezinteresownie otoczy opieką osobę potrzebującą pomocy (starszą, samotną,
niepełnosprawną).
- Pełnieni obowiązki wykraczające poza możliwości wieku dziecięcego.
b) W kategorii Artysta może być nominowany uczeń, który:
- aktywnie uczestniczy w szkolnych konkursach i odnosi w nich sukcesy (muzycznych,
plastycznych, recytatorskich, literackich);
- aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych szkoły i środowiska lokalnego
- rozwija swoje zdolności.
c) W kategorii Sportowiec fair–play może być nominowany uczeń, który:
- reprezentuje Szkołę w zawodach sportowych i odnosi sukcesy (miejsca: I-III w zawodach
rejonowych i miejsca punktowane w zawodach wojewódzkich);
- prowadzi sportowy tryb życia, w swoim postępowaniu kierują się zasadą „fair-play”;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach o charakterze rekreacyjno–sportowym, (w tym również
w zajęciach pozalekcyjnych);
- posiada bardzo dobre i celujące oceny z wychowania fizycznego.
d) W kategorii Motyl Książkowy może być nominowany uczeń, który:
- na swoim karcie bibliotecznej ma największą liczbę przeczytanych książek w szkole;
- jest zaangażowany w działania biblioteki szkolnej;
- służy pomocą w pracy biblioteki szkolnej;
- promuje czytelnictwo (polecanie nowych pozycji, zachęcanie do czytania).
e) W kategorii Mądra Głowa może być nominowany uczeń, który:
- reprezentuje szkołę w międzyszkolnych, rejonowych lub wojewódzkich konkursach
przedmiotowych ( z wyjątkiem sportowych i artystycznych) i odnosi w nich sukcesy.
f) W kategorii Mistrz Dobrych Manier może być nominowany uczeń, który:
- kulturalnie zwraca się do rówieśników i osób dorosłych,
- okazuje szacunek ludziom starszym i osobom niepełnosprawnym,
- jest szczery, życzliwy i uczynny,
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- dba o kulturę słowa,
- szanuje godność osobistą własną i innych,
- dba o porządek i czystość w szkole i otoczeniu,
- szanuje mienie szkoły i otaczające środowisko,
- respektuje zasady obowiązujące w szkole,
- zgodnie z regulaminem zachowuje się podczas szkolnych imprez, uroczystości, podczas
wyjść i wycieczek,
- sytuacje konfliktowe rozwiązuje bez użycia agresji.
g) W kategorii Pasjonat może być nominowany uczeń, który:
- rozwija swoją pasję,
- inspiruje innych uczniów do poszerzania horyzontów,
- prezentuje swój talent na terenie szkoły i poza nią,
- osiąga sukcesy zgodne ze swoją pasją
h) W kategorii Pomocna Dłoń
- pomaga koledze w potrzebie,
- odwiedza w czasie choroby,
- potrafi słuchać i dopowiadać na potrzeby innych,
- podejmuje działania w ramach pomocy koleżeńskiej,
- łagodzi konflikty w klasie,
- działa na rzecz zintegrowania zespołu klasowego.
i) W kategorii Mistrz frekwencji może być nominowany uczeń, który:
- ma najwyższą frekwencję w szkole,
- nie posiada spóźnień,
- wszystkie nieobecne godziny lekcyjne są usprawiedliwione.
j) W kategorii Praca nad sobą może być nominowany uczeń, który:
- dokonuje ewaluacji własnego postępowania,
- następuje progres w postawie (udokumentowany w postaci pochwał nauczycieli),
- praca nad problemem jest działaniem świadomym i systematycznym.
k) W kategorii Społecznik może być nominowany uczeń, który:
- pełnieni aktywną rolę w szkolnych organizacjach młodzieżowych (tj.: Samorząd
Uczniowski i szkolny wolontariat, kabaret szkolny, gazetka szkolna),
- jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
- podejmuje inicjatywy na rzecz klasy i szkoły,
- jest zaangażowany w przygotowania i realizację projektów edukacyjnych oraz
profilaktycznych o zasięgu szkolnym, lokalnym lub krajowym,
4

- jest życzliwy w stosunku do innych.
4. Z wnioskiem o nominację do tytułu Szkolnego Wiktora mogą wystąpić:
 nauczyciele,
 Rada Rodziców/rodzice,
 organizacje szkolne,
 inne instytucje.
5. Wnioski o nominację wraz z uzasadnieniem należy składać do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w
nieprzekraczalnym terminie do 20 maja każdego roku.
6. Lista osób nominowanych ogłaszana jest do 31 maja każdego roku.
7. Spośród nominowanych Szkolne Wiktory wyłania kapituła nagrody w składzie:
 Rzecznik Praw Ucznia – przewodniczący kapituły,
 przewodniczący Samorządu Szkolnego,
 opiekunowie Samorządu Szkolnego,
 opiekunowie szkolnego wolontariatu,
 nauczyciele niebędący wychowawcami.
8. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
9. Wręczenie nagród odbywa się na gali Szkolnych Wiktorów.
10. Sylwetki zwycięzców prezentowane będą na forum szkoły a nazwiska laureatów umieszczone na
stronie internetowej szkoły.
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