
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

HONOROWEGO TYTUŁU 

„NAJLEPSZY SPORTOWIEC 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA  

W PEŁCZYCACH” 

 

 

 

 

 



§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Honorowy tytuł „Najlepszy Sportowiec” przyznaje się absolwentowi Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach za najlepsze wyniki  

i osiągnięcia sportowe. 

2. O przyznaniu tytułu decyduje  największa ilość zdobytych punktów. 

3. Tytuł nadaje Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  

w Pełczycach w drodze uchwały.  

4. Honorowy tytuł „Najlepszy Sportowiec” przyznawany jest corocznie. 

5. Kryteria przyznawania tytułu „Najlepszy Sportowiec”: 

a) udział w zawodach sportowych jest punktowany w zależności od: 

 rangi zawodów, 

 zajętego miejsca,  

 rodzaju zawodów (indywidualne, zespołowe). 

b) zasady punktacji: 

 ustanowienie nowego rekordu szkoły w LEKKOATLETYCE – plus 100 pkt. 

 ustanowienie rekordu województwa – plus 200 pkt. 

 do punktacji ogólnej będzie brane również zachowanie: uczeń, który ma 

wzorowe zachowanie na koniec roku szkolnego otrzyma plus 150 pkt, 

bardzo dobre plus 100 pkt, dobre plus 50 pkt,  

 otrzymanie oceny niższej niż dobra z zachowania na koniec roku szkolnego 

wyklucza ucznia z udziału w konkursie. 

 uczeń, który zostanie złapany na paleniu papierosów, bójkach lub piciu 

alkoholu zostanie natychmiast skreślony z udziału w konkursie. 

 do ogólnej punktacji, którą uzyska uczeń za udział w zawodach dodaje się 

punkty za średnią ocen pomnożoną przez 100 PKT, jaką otrzyma na koniec 

roku szkolnego. Np.  średnia ocen wyniesie 4,20 x 100 PKT = 420 PKT.  

 dodatkowych punktach za zawody nie ujętych w regulaminie decyduje 

komisja konkursowa.  

 

 

 

 



 

c) punktacja za zawody indywidualne: 

  Ilość punktów za zajęte miejsce 

  

RANGA 

ZAWODÓW 

Ilość 

punktów 

za udział 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
XI-

XX 

szkolne   5 15 12 10 8 6 4 2 1       

gminne 10 20 17 15 13 10 8 6 4 2 1   

powiatowe 15 35 30 25 20 18 15 13 10 8 6 4 

rejonowe 20 45 40 35 30 25 20 18 15 13 10 8 

wojewódzkie 25 60 55 50 40 35 30 25 20 18 15 13 

ogólnopolskie 40 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 18 

d) punktacja za zawody drużynowe: 

  Ilość punktów za zajęte miejsce 

  

RANGA 

ZAWODÓW 

Ilość 

punktó

w za 

udział 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
XI-

XX 

szkolne   5 10 6 4                

gminne 10 20 10 6 4               

powiatowe 15 30 20 10 6 4 2 1         

rejonowe 20 40 35 25 15 10 6 4 2 1     

wojewódzkie 25 50 45 35 25 15 10 6 4 2 1   

ogólnopolskie 40 60 55 45 35 25 20 15 10 6 4 2 

             

 



e) w przypadku uzyskania tej samej, najwyższej ilości punktów przez kilku 

uczniów szkoły o przyznaniu tytułu decyduje Rada Pedagogiczna w głosowaniu 

jawnym. 

5. Nagroda jest przyznawana w formie statuetki „Najlepszy Sportowiec”. 

§ 2 

Kapituła Tytułu Honorowego 

 

1. Tytuł „Najlepszy Sportowiec” nadaje Kapituła Honorowego Tytułu „Najlepszy  

Sportowiec” znajdująca się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  

w Pełczycach, zwana dalej Kapitułą.  

2. Kapituła powoływana jest przez Dyrektora Szkoły.  

3. W skład Kapituły wchodzą:   

1) Wicedyrektor Szkoły jako Przewodniczący Kapituły;  

2) 3 osoby - przedstawiciele Rady Pedagogicznej;  

3) 1 osoba - przedstawiciel Rady Rodziców;  

4) 1 uczeń - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

5. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wskazują swoich 

przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły na okres roku szkolnego w terminie  

do dnia 30 września każdego roku. 

6.  Zebrania Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej jeden 

raz w roku.  

7.  Kapituła podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje Rada Pedagogiczna w głosowaniu 

jawnym. 

§ 3 

Postępowanie w sprawie nadania Tytułu Honorowego 

 

1. Tytuł Honorowy przyznawany jest na wniosek (załącznik nr 1). 

2. Wniosek składany jest na piśmie i powinien zawierać uzasadnienie.  



3. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego występuje wychowawca klasy  

po uprzednim złożeniu dokumentacji (wniosek, kserokopie dyplomów itp.) przez 

ucznia lub jego rodzica. 

4. Wnioski o nadanie tytułu honorowego składane są do Dyrektora Szkoły w terminie  

do 15 maja bieżącego roku szkolnego.  

5. Dyrektor Szkoły przekazuje wnioski przewodniczącemu Kapituły w dniu  

ich złożenia.  

6. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami i dokonaniu ich oceny przedstawia  

je Radzie Pedagogicznej, z własnym stanowiskiem, co do zasadności wniosku  

o nadanie tytułu honorowego.  

7. Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu wniosków Kapituły podejmuje uchwałę  

o nadaniu lub odmowie nadania tytułu honorowego „Najlepszy Sportowiec”.  

§ 4 

Nadanie Tytułu Honorowego 

 

1. Uroczyste nadanie honorowego tytułu „Najlepszy Sportowiec” ma miejsce podczas 

uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.  

2. Aktu wręczenia, w imieniu Kapituły, dokonuje Dyrektor Szkoły.  

3. Absolwent, któremu nadano  honorowy tytuł „Najlepszy Sportowiec” otrzymuje:  

1) pamiątkową statuetkę;  

2) miejsce w galerii „Najlepszy Sportowiec”;  

3) wpis w kronice szkoły, 

4) pamiątkowy dyplom, 

5) nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców. 

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna Szkoły. 

2. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 13/2020/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach z dnia 11 lutego 2021 r. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

………………..……………………                                  
              Imię i nazwisko 

 

……………………………………….. 
                     Klasa 

 

 
 

                                                                                                                                                    

..……..…………………………………. 

 

                                                                                                             

..……………………………………… 

 

                                                                                                              

..………………………………………. 

 

 

 

 

Wniosek 
„Najlepszy Sportowiec” 

 

 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
Uzasadnienie wytypowania kandydata  wraz z opisem poziomu spełniania kryteriów, o których 

mowa w regulaminie  „Najlepszy Sportowiec”. 

 

 

        

……………………………..                                               ……………………………… 
  (miejscowość i data)                                     (podpis  zgłaszającego)   

 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział w konkursie na zasadach określonych  

w Regulaminie Przyznania Tytułu „Najlepszy Sportowiec”. 

 

 

                                                               

 

 

........................................................                      ………………………………………. 
                ( data,   podpis ucznia  )                                           ( data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

  

 


