
Regulamin  „Szkolnych Oskarów" i  „Dnia Sukcesu” 

 w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie 

1) 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, w konkursach, przeglądach 

artystycznych i zawodach sportowych o randze powiatowej, wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. Przyznawane wyróżnienia są wyrazem uznania  

dla talentów i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie. 

   2)  Cele konkursu: 

a) wspieranie i promowanie uczniów zdolnych,  

b) zaprezentowanie dorobku uczniowskiego przed społecznością szkolną oraz   

rodzicami,  

c) tworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych uczniów,  

d) rozbudzanie aktywności uczniów,  

e) motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystywania swoich umiejętności, 

talentów, pracy nad sobą,  

f) budowanie poczucia wartości w uczniu, 

g) integrowanie społeczności szkolnej, 

h) rozwijanie współpracy z rodzicami, 

i) tworzenie tradycji szkoły (impreza cykliczna). 

 3) Zasady przyznawania wyróżnień: 

3.1. Wyróżnienie przyznawane jest uczniom, którzy szczególnie przyczyniają się  

do odkrywania własnych talentów i uzdolnień, a tym samym promują na zewnątrz 

Szkołę Podstawową nr 7 w Częstochowie. 

3.2. Wyróżnienie przyznawane jest uczniowi za jego szczególne osiągnięcia pod 

koniec roku szkolnego w czerwcu podczas „Dnia Sukcesu’’. 



3.3. Wyróżnienie może być przyznane uczniowi, który otrzymał minimum bardzo 

dobrą ocenę zachowania (w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek 

nauczyciela wyróżnienie może zostać przyznane uczniowi, który otrzymał dobrą 

ocenę zachowania). 

W przypadku konkursów wiedzy, konkursów i przeglądów artystycznych, zawodów 

sportowych   wymagane są  również udokumentowane osiągnięcia ucznia: 

a) na szczeblu powiatowym (I miejsce),  

b) na szczeblu wojewódzkim (I, II, III miejsce), 

c) w przypadku konkursów o zasięgu ogólnopolskim (do VI miejsca włącznie),  

d) wysokie osiągnięcia w konkursach międzynarodowych. 

3.4. Nominacje do otrzymania dyplomu „Szkolnego Oskara” rozpatruje się  

w następujących dziedzinach: 

a) sukcesy przedmiotowe, 

b) sukcesy sportowe, 

c) sukcesy artystyczne, 

d) aktywność w zakresie wolontariatu. 

3.5. Nominowanie odbywa się na zasadzie podawania przez nauczycieli kandydatur 

uczniów wychowawcom klas. 

3.6. Termin przekazywania wychowawcom osób nominowanych odbywa się do 31 

maja. 

3.7. Dopuszcza się nominowanie ucznia do otrzymania  „Szkolnego Oskara” na dzień 

przed Dniem Sukcesu w Szkole Podstawowej nr 7 ze względu na uzyskanie 

wysokich osiągnięć po dniu 31 maja. 

 4.  Organizacja Dnia Sukcesu: 

4.1 Impreza odbywa się raz w roku szkolnym, w czerwcu, w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego. 



4.2. Organizatorem imprezy jest Samorząd Uczniowski. 

4.3. Uczniowie nominowani są w następujących kategoriach: 

   a) Mądra głowa (wyróżnienia/osiągnięcia w konkursach wiedzy), 

   b) Sprawne ciało (wyróżnienia/osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych), 

   c) Artystyczna dusza (wyróżnienia/osiągnięcia w konkursach i przeglądach   

      artystycznych), 

   d) Dar serca (szczególnie wyróżniająca, systematyczna aktywność w zakresie   

       pracy na rzecz potrzebujących). 

4.4. Lista nominowanych uczniów zamieszczona będzie na tablicy SU, stronie 

internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej. 

4.5. Nagrody zostaną wręczone podczas „Spotkania Mistrzów‘’ w Dniu Sukcesu. 

4.6. „Spotkanie Mistrzów‘’ ma charakter uroczysty i biorą w nim udział: 

     a) dyrektor szkoły, 

     b) wicedyrektor szkoły, 

     c) przedstawiciele Rady Rodziców, 

     d) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 

     e) nominowani uczniowie, 

     f) rodzice/prawni opiekunowie nominowanych uczniów, 

     g) nauczyciele przygotowujący nominowanych uczniów do konkursów,   

        przeglądów, zawodów sportowych, 

     h) wychowawcy nominowanych uczniów. 



4.5. Nominowani uczniowie otrzymują „SZKOLNEGO OSKARA’’, nauczyciele 

przygotowujący nominowanych uczniów – „DYPLOM PODZIĘKOWANIA”, 

a rodzice/prawni opiekunowie – „LISTY GRATULACYJNE”. 

4.6. Prezentacja uczniów nominowanych do „Szkolnego Oskara” odbędzie się 

podczas szkolnego apelu, zorganizowanego w Dniu Sukcesu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną SP nr 7 w Częstochowie 
  
 w dn. 16 maja 2019r. i wchodzi w życie z dniem 16 maja 2019r. 
 
 
 
 
                                                                                                          /dyrektor/ 
                                                                                          mgr Joanna Ziółkowska-Nowak   

 

 


