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Regulamin wpisu ucznia do „Złotej Księgi SP6”

Do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie 
wpisani mogą być uczniowie i absolwenci o wybitnych osiągnięciach przynoszący 
swoim działaniem, postawą, odwagą, wrażliwością na los innych, niesieniem 
pomocy chlubę szkole.

Do Złotej Księgi wpisani zostają:

➢ laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim, 
rejonowym, powiatowym wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

➢  zawodów sportowych na szczeblu miejskim, rejonowym, powiatowym, 
wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, którzy w sposób jednoznaczny 
przyczynili się do rozsławienia imienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie.

➢ Zachowanie tych uczniów pod żadnym względem nie budzi zastrzeżeń (co 
najmniej bardzo dobra ocena)

➢ Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen na zakończenie roku szkolnego co 
najmniej 5.30 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania a ich wysoka kultura 
osobista, aktywność społeczna, zachowanie były wzorem dla innych uczniów.

➢ Uczniowie, którzy wykazali się aktywną i całoroczną pracą na rzecz innych -  

wolontariatem. (Przynajmniej 3 przedsięwzięcia)

Decyzję o wpisie do Złotej Księgi podejmuje Komisja powołana przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie, na podstawie wniosku wypełnionego przez 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia (załącznik nr 1 i 2). 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2019r.  r.
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Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY „WPIS DO ZŁOTEJ
KSIĘGI SP6 KLASY 4-8

Uczniowi …………………………  klasy …………………

W dziedzinie (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
a) nauki
b) sportu
c) artystycznej

Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020

Średnia ucznia ………………………….. (podana w późniejszym terminie przez wychowawcę)

Zachowanie (min. bardzo dobre) ………………………...

Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020
Zasięg konkursu/
zawody sportowe

Nazwa konkursu / zawodów
sportowych

Zdobyta lokata

Konkursy/olimpiady 
międzynarodowe

Konkursy/olimpiady 
ogólnopolskie

Konkursy/olimpiady 
wojewódzkie

Konkursy/olimpiady 
powiatowe

Konkursy/olimpiady 
miejskie 

Inne osiągnięcia

Wolontariat

Podpis rodzica

…………………………………



Załącznik nr 2
………………………………..
    (imię i nazwisko rodzica)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
„WPIS DO ZŁOTEJ KSIĘGI SP6” klasy 1-3

W dziedzinie (proszę zaznaczyć właściwą odp)
a) nauki
b) mały artysta
c) ……………….

Uczniowi …………………………………………………………………………………

Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2019/2020
zachowanie: ……………………………………...

Konkursy 
międzynarodo
we

konkursy 
ogólnopolskie

Konkursy 
wojewódzkie

Konkursy 
powiatowe

Konkursy 
miejskie

Inne 
osiągnięcia


