CKU NR 1

Regulamin Konkursu

„Najlepszy Słuchacz Roku”
Konkurs „Najlepszy Słuchacz Roku” ma na celu wyłonienie najlepszego słuchacza
CKU Nr 1 w Warszawie, wyróżniającego się w środowisku szkolnym i poza nim,
wcielającego w życie ideę dążenia do pełnego rozwoju osobistego, umiłowania
wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej.

Kandydatem do nagrody „Najlepszego Słuchacza Roku” może
być słuchacz z klasy pierwszej lub drugiej, który spełnia
następujące kryteria:
osiąga najlepsze wyniki w nauce (średnia ocen uzyskana przez ucznia na
koniec roku szkolnego wynosić będzie co najmniej 4,0),
wykazuje się wysoką frekwencją (regularnie uczęszcza na lekcje),
wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,

a także spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
jest wzorem do naśladowania dla innych słuchaczy,
czynnie włącza się w życie szkoły, działa na rzecz społeczności szkolnej,
działa na rzecz środowiska lokalnego (np. w wolontariacie),
bierze udział w życiu społecznym i obywatelskim,
uczestniczy w różnych imprezach organizowanych w szkole i poza nią,
swoją aktywnością mobilizuje innych do działania,
bierze udział w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
prezentuje wysoki poziom czytelnictwa (regularnie korzysta ze zbiorów
biblioteki szkolnej),
odnosi sukcesy w sporcie, działalności artystycznej.

1

CKU NR 1

I.

Tytuł „Najlepszego Słuchacza Roku ” będzie przyznawany przez Kapitułę Konkursu
w składzie:
Dyrektor Szkoły
pedagog, psycholog lub doradca zawodowy,
opiekun Rady Słuchaczy,
przedstawiciel nauczycieli uczący w klasie pierwszej lub drugiej,
przedstawiciel zespołu ds. promocji szkoły,
słuchacz (przedstawiciel Rady Słuchaczy).

II.

Kapitułę Konkursu powołuje na każdy kolejny rok szkolny Dyrektor Szkoły.

III.

Kandydatów do tytułu „Najlepszego Słuchacza Roku” zgłaszają wychowawcy,
po radzie klasyfikacyjnej klas pierwszych i drugich, przedkładając pedagogowi
szkolnemu wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzór karty w załączniku).

IV.

Nagrodą w konkursie jest: pamiątkowy dyplom, atrakcyjna nagroda rzeczowa,
przedstawienie sylwetki słuchacza na stronie internetowej szkoły.

V.

Nagroda

„Najlepszy

Słuchacz

Roku”

zostanie

wręczona

na

uroczystości

zakończenia roku szkolnego.
VI.

Tryb głosowania w sprawie wyłonienia laureata nagrody „Najlepszy Słuchacz Roku”
jest tajny. Laureatem nagrody „Najlepszy Słuchacz Roku” zostaje uczeń, który
podczas obrad Kapituły Konkursu uzyska największą ilość głosów pozytywnych.
W sprawach spornych głos rozstrzygający ma Dyrektor Szkoły.

VII.

Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu nagrody „Najlepszy Słuchacz Roku” jest
niepodważalna i ostateczna.

oprac. zespół ds. promocji szkoły: I. Lublińska, E. Baś, D. Regulska.
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ZAŁĄCZNIK

Karta zgłoszeniowa
Konkurs „Najlepszy Słuchacz Roku”
Imię i nazwisko słuchacza:………………………………………… Klasa:…………………………………….

Średnia ocen na zakończenie
roku szkolnego.
Osiągnięcia słuchacza
(zdobyte miejsca
w konkursach, turniejach
i olimpiadach przedmiotowych,
etc).

Działania ucznia na rzecz
środowiska szkolnego,
lokalnego, działalność
w wolontariacie, etc.

Opinia wychowawcy klasy
o słuchaczu.

3

