
Konkurs „Uczeń z Klasą” 

                  Kodeks 

1. Bądź kulturalny. 

2. Pamiętaj o uprzejmości na co dzień.  

3. Nie używaj wulgaryzmów, dbaj o czystość języka. 

4. Stosuj zwroty grzecznościowe 

5. Bądź pozytywnie nastawiony do świata i ludzi. 

6. Uśmiechaj się do ludzi 

7. Bądź pomocny, empatyczny i uważny. 

8. Dziel się życzliwością z innymi. 

9. Spokojnie i rozważnie rozstrzygaj konflikty. 

10. Zawsze bezinteresownie śpiesz innym z pomocą. 

11. Dbaj o miłą atmosferę w klasie. 

12. Bądź częścią zespołu, dbaj o wspólne dobro. 

13. Aktywnie i twórczo podchodź do powierzonych ci zadań. 

14. Szanuj innych, nie naruszaj ich godności, kieruj się ich dobrem. 

15. Zwracaj się z szacunkiem do każdego. 

16. Bądź człowiekiem odpowiedzialnym, spraw, by każdy mógł na ciebie liczyć. 

17. Mów zawsze prawdę , bądź uczciwy. 

Regulamin szkolnego konkursu „Uczeń z Klasą” 

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie kl. 4-7 i 2, 3 gimnazjum. 

2. Konkurs trwać będzie od 7 maja do 8 czerwca 2018r. 

3. Wychowawcy zapoznają uczniów z regulaminem i czuwają nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu. 

4. Co tydzień uczniowie w klasach, z pomocą wychowawcy wybierają spośród siebie 

ucznia, który spełnia wymogi kodeksu. Uczeń taki powinien spełniać przynajmniej 9 

kryteriów podanych w kodeksie. Co tydzień powinien zostać wybrany inny uczeń.  

5. Uczniowie głosują tajnie ( na kartkach piszą imię i nazwisko swojego kandydata), 

zwycięzcą  zostaje osoba z największa liczbą głosów. 

6. Wychowawca zapisuje liczbę głosów w głosowaniach tygodniowych, liczyć się będą 

one podczas głosowania finałowego. Liczbę głosów wraz z nazwiskami wybranych 

uczniów wychowawca przekazuje do pedagoga szkolnego, który podsumowuje 

konkurs. 

7. Z wybranych tygodniowych zwycięzców- klasowych Uczniów z Klasąna zakończenie 

konkursu wybrany zostanie - Szkolny Uczeń z Klasą roku szkolnego 2017/2018. 

8. Zwycięzca oraz finaliści zostaną nagrodzeni. 

9. Informacje o konkursie dostępne będą  na szkolnej stronie www.szkolanazaret.pl 

Odpowiedzialni za konkurs:    Wychowawcy klas IV-VII i II-III gimnazjum,  

 pedagog szkolny- Monika Książkiewicz 

http://www.szkolanazaret.pl/

