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REGULAMIN ODZNAKI SZKOŁY 

 

§ 1  

PREAMBUŁA 

„Prowadź dobrą, trudną, ale uczciwą grę” – taka zasada przyświeca wszystkim 
sportowcom. Jednak zasada „fair play” nie powinna dotyczyć tylko sportu, który ściśle wiąże 
się ze sztuką, kulturą, a przede wszystkim wartości moralnych, które sport ze sobą niesie. 

Wzajemna pomoc, życzliwość, wytrwałość, systematyczność, punktualność, zdrowa 
rywalizacja są bardzo potrzebne i ważne w codziennym życiu każdego człowieka.  

Wartości te nagradza Odznaka Szkoły, której olimpijski charakter wiąże się także 
z patronem szkoły – Januszem Kusocińskim, wybitnym sportowcem i olimpijczykiem. 

 

§ 2  

CHARAKTERYSTYKA ODZNAKI I NOMINACJI 

1. Odznaka Szkoły ma formę tableau, przedstawiającego kółka olimpijskie na tle tarczy 
szkolnej i dyplomu potwierdzającego jej nadanie. 

2. Odznaka Szkoły przeznaczona jest dla uczniów, którzy w całym okresie swojego pobytu 
w szkole wykazali się nieprzeciętną postawą w nauce i zachowaniu oraz znacznymi 
osiągnięciami w konkursach i zawodach sportowych. 
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3. Odznakę Szkoły otrzymują absolwenci szkoły, którzy w kolejnych latach nauki uzyskali – 
w postaci dyplomu – pięć nominacji do odznaki: 

1) po ukończeniu klasy czwartej – nominację z niebieskim kółkiem olimpijskim; 

2) po ukończeniu klasy piątej – nominację z czarnym kółkiem olimpijskim; 

3) po ukończeniu klasy szóstej – nominację z czerwonym kółkiem olimpijskim; 

4) po ukończeniu klasy siódmej – nominację z żółtym kółkiem olimpijskim; 

5) po ukończeniu klasy ósmej – nominację z zielonym kółkiem olimpijskim. 

 

§ 3  

 SZKOLNA KAPITUŁA. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW 

1. Kapituła Odznaki Szkoły konstytuuje się na początku każdego roku szkolnego. 

2. Celem Kapituły jest: 

1) rozpatrzenie zgodnie z regulaminem zgłoszonych przez wychowawców propozycji do 
nominacji; 

2) przyznanie nominacji; 

3) wydanie wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nominacji. 

3. Skład Kapituły stanowią: 

1) wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

2) przedstawiciel rodziców wyznaczony przez przewodniczącego prezydium rady 
rodziców; 

3) dwóch nauczycieli klas IV –VIII wyłonionych podczas jawnego głosowania na 
zebraniu rady pedagogicznej na początku każdego roku szkolnego; 
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4) pedagog szkolny; 

5) nauczyciel pełniący obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4. Na pierwszym zebraniu członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego 
i sekretarza. 

5. Obrady Kapituły są prawomocne (quorum) przy nieobecności jednego członka.  
W przypadku równomiernego rozłożenia głosów, decyzję podejmuje przewodniczący. 

6. Kadencja Kapituły trwa jeden rok szkolny. 

 

§ 4  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NOMINACJI 

1. W klasach IV – VIII nominację do odznaki uzyskuje uczeń, który w danym roku szkolnym: 

1) osiągnął dobre, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce (średnia 5,0 i powyżej); 

2) otrzymał roczną wzorową ocenę zachowania; 

3) otrzymał roczną celującą lub bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego; 

4) aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczył w życiu szkoły: 

a) brał udział w imprezach, uroczystościach i konkursach ujętych w szkolnym 
planie pracy; przynajmniej w jednym z nich zdobył I, II lub III miejsce; 

b) aktywnie pracował w samorządzie szkolnym lub klasowym; 

c) uczestniczył w uroczystościach oraz w działaniach promujących klasę 
i szkołę; 

5) reprezentował szkołę w zawodach sportowych lub w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim 
oraz zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie. 
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2. Warunkiem otrzymania nominacji przez uczniów klas IV –VIII jest spełnienie wszystkich 
kryteriów regulaminu z zastrzeżeniem procedur zawartych w § 7. 

3. Nie bierze się pod uwagę sukcesów osiąganych przez ucznia w konkursach i zawodach, 
w których nie reprezentował szkoły. 

 

§ 5  

TRYB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO NOMINACJI 

1. Wniosek o przyznanie nominacji składa wychowawca klasy po konsultacji z zespołem 
wychowawczym. 

2. Wychowawca typuje ucznia do nominacji na podstawie: 

1) udokumentowanych w dzienniku lekcyjnym osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

2) udokumentowanych u wychowawcy osiągnięć w konkursach oraz zawodach 
sportowych (kopia dyplomu za I, II, III miejsce lub wyróżnienie); 

3) potwierdzonego w dokumentacji wychowawcy udziału ucznia w pracach na rzecz 
klasy, szkoły i środowiska. 

3. Wychowawca po uchwaleniu rocznej klasyfikacji przekazuje sekretarzowi Kapituły 
wypełnione wnioski o przyznanie nominacji.  

 

§ 6  

TRYB PRZYZNAWANIA NOMINACJI I ODZNAKI 

1. Kapituła na wspólnym posiedzeniu, w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia, rozpatruje 
wszystkie złożone przez wychowawców wnioski o przyznanie nominacji. 

2. Kapituła analizuje zgodność wniosków z regulaminem (w przypadku wątpliwości może 
sprawdzić dokumenty wychowawców potwierdzające osiągnięcia uczniów). 
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3. Kapituła większością głosów w jawnym głosowaniu podejmuje decyzję o przyznaniu bądź 
nieprzyznaniu nominacji. 

4.  Kapituła swoją decyzję w sprawie przyznania nominacji dokumentuje w formie pisemnej. 

5. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół potwierdzony podpisami 
przewodniczącego oraz jej członków. 

6. Pełna dokumentacja dotycząca nominacji ucznia jest przechowywana przez cały okres 
pobytu dziecka w szkole. 

7. Rodzice mają prawo zapoznać się z decyzją Kapituły dotyczącą ich dziecka. 

8. Rodzice ucznia w terminie 3 dni od ogłoszenia decyzji Kapituły mogą zgłosić zastrzeżenia 
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że przyznanie nominacji Odznaki Szkoły zostało 
ustalone niezgodnie z regulaminem. 

9. Dyrektor szkoły w terminie dwóch tygodni zajmuje stanowisko wobec zgłoszonych 
zastrzeżeń. 

10. W przypadku stwierdzenia, że decyzja Kapituły nie była zgodna z regulaminem Odznaki 
Szkoły, zwołuje powtórne posiedzenie Kapituły. 

 

§ 7 

PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD REGULAMINU 

1. Kapituła może odstąpić od niektórych kryteriów przyznawania nominacji: 

1) gdy stan zdrowia ucznia nie pozwala na pełne lub częściowe uczestnictwo 
w zajęciach wychowania fizycznego (udokumentowane zwolnieniem lekarskim) 
odstępuje się od § 4 ust. 1. pkt 3.; 

2) gdy uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego lub artystycznego rangi 
wojewódzkiej lub ogólnopolskiej odstępuje się od § 4 ust.1. pkt 4. i 5; 
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3) gdy uczeń zajął indywidualnie lub drużynowo I, II lub III miejsce w zawodach 
sportowych rangi wojewódzkiej lub ogólnopolskiej odstępuje się od § 4 ust.1. pkt 4. 

2. Odstąpienie od niektórych kryteriów przyznawania nominacji jest możliwe 
po udostępnieniu przez wychowawcę kopii dokumentu (dyplomu) potwierdzającego 
osiągnięcia ucznia. 

3. Kapituła może odstąpić od kryterium przyznawania odznaki dla absolwenta, który 
rozpoczął naukę w tej szkole od klasy piątej lub szóstej i uzyskał kolejno nominację po 
ukończeniu klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej. 

 

§ 8 

SPOSOBY ZAPOZNAWANIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ  
Z REGULAMINEM ODZNAKI 

1. Społeczność szkolna zapoznawana jest z regulaminem odznaki i zasadami jej 
przyznawania na początku każdego roku szkolnego. Regulamin przypominany jest 
społeczności szkolnej na miesiąc przed końcem I semestru i końcem roku szkolnego. 

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminem na godzinach wychowawczych. Fakt 
ten potwierdzają wpisem tematu lekcji do dziennika. 

3. Uczniowie informowani są przez wychowawców o spełnianiu lub niespełnieniu przez nich 
wymogów regulaminu w styczniu danego roku szkolnego.  

4. Rodzice zapoznają się z regulaminem Odznaki Szkoły podczas zebrań z wychowawcą, co 
potwierdzone jest wpisem nauczyciela w porządku zebrania do dziennika i podpisem 
rodzica na liście obecności.  

5. Członkowie prezydium rady rodziców otrzymują regulamin na pierwszym spotkaniu 
w danym roku szkolnym i odnotowują fakt zapoznania się z nim w swoim protokole.  

6. Samorząd uczniowski potwierdza zapoznanie uczniów z regulaminem Odznaki Szkoły 
w protokole zebrania samorządu. 
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7. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej szkoły i udostępniony do wglądu 
w bibliotece szkolnej. 

8. Wychowawcy po uchwaleniu rocznej klasyfikacji przedstawiają swoim zespołom 
klasowym ostateczną listę uczniów wytypowanych przez nich do nominacji. 

9. Kapituła następnego dnia po zebraniu przekazuje całej społeczności szkolnej decyzję 
o przyznaniu nominacji i Odznaki Szkoły w formie ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń 
oraz w formie publikacji na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy klas dodatkowo 
informują uczniów na godzinach wychowawczych. 

 

§ 9 

WRĘCZANIE NOMINACJI I ODZNAKI SZKOŁY. 

1. Wręczenia dyplomu nominacji oraz Odznaki Szkoły wraz z dyplomem potwierdzającym jej 
nadanie dokonuje dyrektor szkoły wraz z przewodniczącym Kapituły podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego klas IV - VIII.  

 

 

 

 

Załączniki: 

Wniosek o przyznanie nominacji dla ucznia klas IV-VIII; 

Decyzja Kapituły; 

Wzór dyplomu nominacji; 

Wzór dyplomu Odznaki Szkoły. 


