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                                               Załącznik do   
                                         Zarządzenia Nr 163/2019  

                                              Wójta Gminy Celestynów    

                                                               z dnia 4 października. 2019 roku  
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Najlepszy Uczeń Gminy Celestynów” 

 

 

Konkurs przeprowadzany jest corocznie. Ogłoszenie wyników konkursu i nagradzanie laureatów 

odbywa się na zakończenie roku szkolnego.  

  

 I.  Celem konkursu jest: 

1) nagrodzenie uczniów osiągających sukcesy w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej; 

2) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów; 

3) motywowanie uczniów do lepszej nauki; 

4) podniesienie prestiżu edukacji na terenie Gminy Celestynów. 

 

II.  Uczestnicy konkursu  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie  klas IV – VIII  ze szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Celestynów. Średnia ocen uprawniająca do udziału  

w konkursie - co najmniej 4.5. 

2. Nagrodę otrzymuje jeden uczeń ze szkół podstawowych.   

3. Wójt Gminy Celestynów w ramach posiadanych środków może przyznać większą liczbę nagród. 

4. Wniosek będący zgłoszeniem kandydata do konkursu dyrektorzy szkół składają pisemnie na 7 dni 

przed zakończeniem roku szkolnego do Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów 

(ul. Regucka 3 05-430 Celestynów), którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

III.  Nagrody 

1. Spośród zgłoszonych uczniów komisja konkursowa wyłania NAJLEPSZEGO UCZNIA GMINY 

CELESTYNÓW  - który  otrzyma SPECJALNĄ NAGRODĘ WÓJTA GMINY 

CELESTYNÓW. 

2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują listy gratulacyjne. 

 

IV. Konkurs corocznie jest ogłaszany przez Wójta Gminy Celestynów na początku roku szkolnego 

poprzez wysłanie pisma do każdej ze szkół podstawowych mogących wziąć udział w konkursie. 
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V.  Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa jest powoływana Zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów każdego roku 

szkolnego. 

2. Pracami komisji konkursowej kieruje Wójt Gminy Celestynów lub osoba przez niego 

upoważniona. 

 

VI. Zasady punktacji 

 

1.Średnia ocen 

 

Ocena roczna  4,50 – 5,0  5,01 – 5,29  5,30 – 5,49  5,5 – 5,69  5,70 – 6,00  
Liczba punktów  1  2  3  4  5  

2.Zachowanie 
  

    

Zachowanie  
  

 Bardzo dobre  Wzorowe  
1  2  

 

3. Udział i osiągnięcia w konkursach 

 

Ranga konkursu  
  

Laureat, I miejsce   II – III miejsce  Wyróżnienie  

międzynarodowe  
  

13  9  7  

ogólnopolski  
   

10  
  

7  
  

5  
  

wojewódzki  
  

8  
  

6  
  

4  
  

powiatowy  
  

6  4  2  

gminny   3  2  1  

 

 

4. Udział i osiągniecia w zawodach sportowych 

 

Ranga konkursu  
  

Laureat, I miejsce   II – III miejsce  wyróżnienie  

międzynarodowe  
  

13  9  7  

ogólnopolski  
   

10  
  

7  
  

5  
  

wojewódzki  
  

8  
  

6  
  

4  
  

powiatowy  
  

6  4  2  

gminny  3  2  1  
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5. Udział w olimpiadach i konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty 

 

  Liczba punktów  

1. Za udział w finale  5  

2.Za wyróżnienie  9  

3.Za zdobycie tytułu laureata  16  

 

 

 

6. Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

 

  Liczba punktów  

1.praca w szkolnym samorządzie  1  

2.udział w szkolnych organizacjach  1  

3.działalność społeczna (np. wolontariat pod patronatem instytucji 

zewnętrznych)  
2  

4.inna aktywność  1  

 

 

7. Konkursy o tym samym zakresie tematycznym, lub zawody sportowe w tej samej dziedzinie  nie 

sumują się. We wniosku zaznacza się jedno najwyżej uzyskane osiągniecie. 

8. Punkty za poszczególne etapy tego samego konkursu, olimpiady nie sumują się. 

9. W punktacji uwzględnia się osiągnięcia sportowe ucznia uzyskane drużynowo (zespołowo). 

10. W przypadku jednakowej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje Wójt Gminy Celestynów, 

biorąc pod uwagę rangę oraz osiągnięcia indywidualne ucznia w konkursach  i w zawodach 

sportowych. Możliwe jest przyznanie dwóch równorzędnych nagród. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

1. Nagrody i listy gratulacyjne zostaną wręczone uczniom przez Wójta Gminy Celestynów 

na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. 

2. Regulamin został przyjęty po konsultacjach z dyrektorami placówek oświatowych. 
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        Załącznik do   
                  Regulaminu konkursu   

              „Najlepszy uczeń Gminy Celestynów”  
                     

Wniosek – Zgłoszenie 

  do konkursu na Najlepszego Ucznia Gminy Celestynów 

 

1. …………………………………………………………………………………………... 
( imię nazwisko ucznia)  

2. …………………………………………………………………………………………... 
(data urodzenia)  

3. …………………………………………………………………………………………... 
(miejsce zamieszkania)  

4. …………………………………………………………………………………..……….  
( szkoła)  

5. …………………………………………………………………………………………... 
( klasa)  

 

6. Średnia ocen uzyskana w roku szkolnym ………………………….……. wyniosła ………  

  

7. Ocena z zachowania ………………………………………………………………………...  

 

8. Szczególne osiągnięcia ucznia: 

 

Udział i osiągnięcia w konkursach 

Ranga konkursu  
  

Laureat, I miejsce   II – III miejsce  Wyróżnienie  

międzynarodowe  
  

      

ogólnopolski  
   

      

wojewódzki  
  

      

powiatowy  
  

      

gminny         

 

 

Udział i osiągniecia w zawodach sportowych  

Ranga konkursu  
  

Laureat, I miejsce   II – III miejsce  wyróżnienie  

międzynarodowe  
  

      

ogólnopolski  
   

      

wojewódzki  
  

      

powiatowy  
  

      

gminny        
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Udział w olimpiadach i konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty  

  Liczba punktów  

1. Za udział w finale    
2. Za wyróżnienie    
3. Za zdobycie tytułu laureata    

 

 

Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska  

  Liczba punktów  

1. praca w szkolnym samorządzie    

2. udział w szkolnych organizacjach    

3. działalność społeczna (np. wolontariat pod patronatem  instytucji 

zewnętrznych)  
  

4. inna aktywność    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….      ………………………………………..  
        (podpis wychowawcy)                     (podpis dyrektora)  

 


