Regulamin przyznawania tytułu
„Laureata Czwórki”
w
Szkole Podstawowej nr 4
w Goleniowie

§1
Tytuł

„Laureata

Czwórki”

przyznawany

jest

corocznie

uczniom

klas

IV

–

VIII

w czerwcu danego roku szkolnego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe oraz
działalność samorządową.
§2
Tytuł „Laureata Czwórki” przyznawany jest w następujących kategoriach: nauka, sztuka, sport,
aktywista.
§3
Jeżeli w Regulaminie jest mowa o ocenie zachowania i średniej ocen, należy przez to rozumieć oceny na
koniec pierwszego semestru oraz przewidywane na koniec roku.

§4
W kategorii nauka może być nominowany uczeń, który otrzymał przynajmniej dobrą ocenę
zachowania i jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub uczeń, który spełnia następujące kryteria:

a) uzyskał średnią ocen minimum 4,75,
b) jest laureatem, laureatem z wyróżnieniem lub uzyskał wynik bardzo dobry w konkursie na
szczeblu

międzynarodowym,

ogólnopolskim,

wojewódzkim

lub

międzyszkolnym

albo

wyróżnienie w konkursie międzynarodowym.
W kategorii nauka mogą być nominowani uczniowie, którzy uczestniczyli w konkursach organizowanych
bądź przeprowadzanych tylko na terenie placówek oświatowych lub pod bezpośrednim nadzorem komisji
konkursowej.
§5
W kategorii sztuka może być nominowany uczeń, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę
zachowania oraz spełnia przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
a) aktywnie uczestniczy w życiu szkołypromując swój talent (występy podczas uroczystości
szkolnych, wystawy prac plastycznych),
b) został nagrodzony (I – III miejsce) lub wyróżniony w przynajmniej jednym konkursie na
szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowymlub międzyszkolnym
(indywidualnie),
c) został

nagrodzonylub

wyróżniony

w

przynajmniej

jednym

konkursie

na

szczeblu

międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym (indywidualnie) oraz odnosi
sukcesy na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim występując w zespołach artystycznych.
§6

2

W kategorii sport może być nominowany uczeń, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę
zachowania i zajął miejsca od I-III na szczeblu wojewódzkim (drużynowo lub indywidualnie) oraz uczeń,
który otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania i spełnia minimum dwa z następujących kryteriów:
a) reprezentował szkołę przynajmniej dwukrotnie w dwóch różnych dyscyplinach sportowych
(drużynowo lub indywidualnie),
b) zajął indywidualnie miejsca od I do XX na szczeblu ogólnopolskim i od IV do XV w zawodach
na szczeblu wojewódzkim,
c) zajął indywidualnie, przynajmniej dwukrotnie, miejsca od I do VI w zawodach na szczeblu
powiatowym lub od I do III w zawodach na szczeblu gminnym,
d) zajął drużynowo miejsca od I do XVI na szczeblu ogólnopolskim i od IV do X w zawodach
na szczeblu wojewódzkim,
e) zajął drużynowo, przynajmniej trzykrotnie, miejsca od I do V w zawodach na szczeblu
powiatowym lub od I do III w zawodach na szczeblu gminnym.
§7
W kategorii Aktywista może być nominowany uczeń, który otrzymał wzorową, bardzo dobrą lub dobrą
ocenę zachowania oraz jest inicjatorem akcji organizowanych z ramienia SU. Nominacje są przyznawane
wyłącznie na wniosek opiekunów SU.
§8
Wniosek o nadanie tytułu „Laureata Czwórki” składają wychowawcy (z wyjątkiem kategorii Aktywista)
w sekretariacie szkoły najpóźniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły, która dokonuje
weryfikacji wniosków. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.
§9
W skład Kapituły wchodzą:Dyrektor Szkoły oraz wytypowani przez niego przedstawiciele RP.
W posiedzeniu Kapituły uczestniczy, w roli obserwatora, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
wytypowany przez opiekuna SU.
Członkami Kapituły nie mogą być nauczyciele, których dzieci są uczniami klas IV-VIII.
§ 10
Lista laureatów wytypowanych przez Kapitułę przedstawiana jest Radzie Pedagogicznej.Ewentualne
uwagi dotyczące kandydatów złożone w formie pisemnej zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu
Kapituły. Decyzje podjęte na dodatkowym posiedzeniu są ostateczne.
§ 11
Jednemu z absolwentów klas VIII nominowanych do grona „Laureatów Klubu Czwórki” Kapituła
przyznaje tytuł „Ucznia na Medal”.
§ 12
Uczniem na Medal może zostać uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych kryteriów:
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a) uzyskał średnią ocen minimum 5,00,
b) otrzymał wzorową ocenę zachowania,
c) ma najwyższe osiągnięcia w nauce spośród wszystkich laureatów Klubu Czwórki w bieżącym
roku szkolnym,

d) jeżeli w danym roku szkolnym nie ma ucznia spełniającego kryterium §11c wówczas Kapituła nie
przyznaje tego tytułu.
§ 13
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą konkursu kuratoryjnego w bieżącym roku szkolnym otrzymuje
tytuł PRYMUSA SP4.
§ 14
Nowoprzyjęci laureaci Klubu Czwórki otrzymują Karty Członkowskie oraz tarcze,Prymusi –pióra,Uczeń
na Medal otrzymuje pamiątkowy medal. Nagrody zostaną wręczone na Gali Laureatów Klubu Czwórki,
w czerwcu.
§ 15
Absolwenci klas VIII, którzy byli laureatami Klubu Czwórki co najmniej czterokrotnie otrzymują medale
Klubu Czwórki.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, która upoważniona
jest również do dokonywania zmian.
§ 17
Wszelkie kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga Kapituła większością głosów. W razie braku
większości głosów głos decydujący należy do Dyrektora szkoły.
Żaneta Bogdańska
Anna Gołębiowska
Iwona Kamińska
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