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„DZIEŃ SUKCESU” 

w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu 

 

Regulamin 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 

       Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów, którzy w danym roku 

szkolnym wykazali się swoimi talentami, zdolnościami, osiągnęli znaczące sukcesy artystyczne, 

sportowe, w nauce oraz w konkursach o randze międzyszkolnej, dzielnicowej, miejskiej, 

powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej. 

       Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla talentów i uzdolnień uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 

 

CELE KONKURSU: 

 

- wspieranie i promocja uczniów zdolnych, 

- prezentacja dorobku uczniowskiego przed społecznością szkolną oraz rodzicami, 

- tworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych uczniów, 

- rozbudzanie aktywności uczniów, 

- motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich umiejętności, talentów,  

   pracy nad sobą, 

- budowanie poczucie wartości w dziecku, 

- integrowanie społeczności szkolnej, 

- rozwijanie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia oraz ze środowiskiem  

  lokalnym, 

- tworzenie tradycji szkoły (impreza cykliczna). 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

 

1. Nagroda przyznana uczniowi ma formę: 

a) statuetki:   

    Super Uczeń -   za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, 

        Super Talent - co najmniej trzy osiągnięcia w konkursach należących do różnych dziedzin; 

    b) tzw. trofeum – tabliczki z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem nagrodzonego  

        oraz logo szkoły i nazwą kategorii odpowiadającej konkursowi, w którym uczeń zdobył  

        I, II, III miejsce lub wyróżnienie.  

 

2. Nominacje do otrzymania nagrody rozpatruje się w następujących dziedzinach: 

     -  sukcesy przedmiotowe, 

     -  sukcesy sportowe, 

     -  sukcesy artystyczne,  

     -  aktywność w zakresie wolontariatu szkolnego, 

     -  zmiany (znaczące – pozytywne) w zachowaniu / nauce. 
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3. Uczniowie nominowani są w określonych kategoriach: 

KLASY 1-3 

 

Lp. Nazwa nagrody - trofeum Rodzaj osiągnięcia 

1.  MĄDRA GŁOWA osiągnięcia w konkursach wiedzy, matematycznych, 

przyrodniczych, czytelniczych, promocji zdrowia i innych 

2.  LITERACKI ZMYSŁ osiągnięcia w konkursach  polonistycznych 

3.  ARTYSTYCZNA DUSZA osiągnięcia plastyczne, muzyczne, recytatorskie 

4.  SPRAWNE CIAŁO osiągnięcia indywidualne / zespołowe o najwyższej randze 

w danym roku szkolnym 

5.  TECHNICZNY ZMYSŁ osiągnięcia w konkursach o charakterze  technicznym 

6.  PROMYK SUKCESU znaczące – pozytywne zmiany w zachowaniu / nauce 

7.  DAR SERCA szczególne zaangażowanie w ramach wolontariatu 

szkolnego 

 Nazwa nagrody - statuetka Rodzaj osiągnięcia 

8.  SUPER TALENT co najmniej trzy osiągnięcia w konkursach należących  

do różnych dziedzin (np. recytacja, konkurs matematyczny, 

zawody sportowe) 

 

KLASY 4-7 

 

Lp. Nazwa nagrody - trofeum Rodzaj osiągnięcia 

1.  LITERACKI ZMYSŁ osiągnięcia w konkursach  polonistycznych 

2.  ŚCISŁY UMYSŁ osiągnięcia w konkursach matematycznych 

3.  MĄDRA GŁOWA osiągnięcia w konkursach wiedzy, matematycznych, 

przyrodniczych, historycznych, czytelniczych  i innych 

4.  THE BEST AT ENGLISH osiągnięcia w konkursach z języka angielskiego 

5.  ARTYSTYCZNA DUSZA osiągnięcia plastyczne, muzyczne, recytatorskie 

6.  SPRAWNE CIAŁO osiągnięcia indywidualne / zespołowe o najwyższej randze 

w danym roku szkolnym 

7.  TECHNICZNY ZMYSŁ osiągnięcia w konkursach o charakterze  technicznym 

8.  PROMYK SUKCESU znaczące – pozytywne zmiany w zachowaniu / nauce 

9.  DAR SERCA szczególne zaangażowanie w ramach wolontariatu 

szkolnego 

 Nazwa nagrody - statuetka Rodzaj osiągnięcia 

10. SUPER TALENT co najmniej trzy osiągnięcia w konkursach należących  

do różnych dziedzin (np. recytacja, konkurs historyczny, 

zawody sportowe) 

11. SUPER UCZEŃ  statuetka przyznawana uczniowi, który osiągnął najwyższą 

średnią ocen z poszczególnych przedmiotów  

i wzorowe zachowanie  
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4. W przypadku konkursów wiedzy i zawodów sportowych (o najwyższej randze w danym  

      roku szkolnym) są to odpowiednio I, II, III miejsce lub wyróżnienie.  

 

5. Trofeum w kategorii „Artystyczna dusza” (w konkursach plastycznych): 

       a)  otrzymuje uczeń,  który minimum trzykrotnie w konkursach pozaszkolnych zdobył   

          I, II, III miejsce lub wyróżnienie – konkurs międzyświetlicowy, międzyszkolny,  

          dzielnicowy, miejski, 

 

         b)  otrzymuje uczeń, który zdobył  I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach  

            pozaszkolnych wysokiej rangi – konkurs powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski,  

            międzynarodowy. 

 

6. Trofeum w kategorii „Techniczny zmysł”: 

       a)  otrzymuje uczeń,  który minimum trzykrotnie w konkursach / zawodach   

          pozaszkolnych niższej rangi zdobył  I, II, III miejsce lub wyróżnienie, 

     

       b)  otrzymuje uczeń, który zdobył  I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach /  

          zawodach o randze Mistrzostw Polski,  wojewódzkiej, ogólnopolskiej,  

          międzynarodowej. 

 

7. Trofeum w kategorii „Dar serca” przyznawane jest: 

a) indywidualnie – najaktywniejszym wolontariuszom szkolnym wskazanym przez 

nauczyciela – opiekuna szkolnego wolontariatu, 

 

b) zespołowo – jedno trofeum dla zespołu/klasy/ koła zainteresowań za szczególne 

osiągniecie w akcji wolontaryjnej; każdy z wyróżnionych otrzymuje dyplom uznania. 

 

8. Do wyróżnienia w kategorii „Promyk sukcesu” ucznia zgłasza wychowawca 

klasy/nauczyciel po konsultacji z pedagogiem szkolnym. 

 

9. Nagrodę za swoje osiągnięcie otrzymuje uczeń, który do konkursu/zawodów został     

      zgłoszony przez nauczyciela zatrudnionego w SP 20 we Wrocławiu,  pod  jego opieką  

      przygotowywał się do konkursu/zawodów na terenie szkoły , np. podczas zajęć  

      pozalekcyjnych – kół zainteresowań, indywidualnych konsultacji.  

 

10. Nagroda może być przyznawana uczniowi w każdym roku szkolnym pod warunkiem,  

       że osiąga on szczególne sukcesy.  

 

ORGANIZACJA DNIA SUKCESU: 

 

1. Impreza odbywa się jeden raz w roku szkolnym, tuż przed jego zakończeniem. 

2. Organizatorami imprezy są nauczyciele SP20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 
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3. Organizator imprezy otrzymuje informację o uczniach wytypowanych do nagród  

od wychowawcy klasy, który w porozumieniu z nauczycielami wypełnia odpowiednią kartę 

informacyjną.  

4. Organizatorzy konkursu pozyskują pieniądze na zakup nagród od Dyrektora Szkoły  

oraz Rady Rodziców.  

 


