
Regulamin konkursu KLUB PRYMUSA 

Uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Szafera w Widuchowej 

 

• Konkurs KLUB PRYMUSA organizowany jest w celu wyłonienia wzorów osobowych 
spośród uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Szafera w Widuchowej. 

• Intencją konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej i twórczej 
postawy życiowej, chęci samodoskonalenia się i osiągania wyróżniających wyników w 
nauce. 

• Tytuł CZŁONKA KLUBU PRYMUSA przyznaje komisja konkursowa, w skład której 
wchodzi: 

• przewodniczący: Dyrektor, 

• 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej (wybranych w drodze głosowania lub 
chętnych), 

• 2 uczniów - przedstawicieli SU, 

• 1 przedstawiciel Rady Rodziców. 

Do komisji konkursowej nie mogą być powołane osoby bezpośrednio związane z 
kandydatami, np. wychowawca klasy, przedstawiciel klasowej rady rodziców, rodzic, 
kolega z klasy. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 

• Członków komisji zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

• Kandydatów do tytułu członka KLUBU PRYMUSA zgłaszają wychowawcy klas dzień po 
radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej, do godz. 9.00. Zgłoszeń wychowawcy dokonują 
wypełniając załącznik nr 1 i składając do przewodniczącego komisji.   

• Komisja weryfikująca karty zgłoszeń zbiera się i wyłania członków KLUBU PRYMUSA 
dzień po radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej do godz. 15.00. 

• Nowo wyłonionych członków KLUBU PRYMUSA Rada Pedagogiczna zatwierdza 
równolegle z zatwierdzeniem stypendiów szkolnych. 

• Kandydat do tytułu członka KLUBU PRYMUSA powinien: 

• Osiągać wysokie i bardzo wysokie wyniki w nauce. 

• Uzyskiwać miejsca nagradzane (I-III) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
wykazywać się działalnością pozanaukową, np. artystyczną, sportową, 
charytatywną – potwierdzonymi dokumentacją. 

• Cechować się nienaganną postawą uczniowską. 

• Wykazywać się zaangażowaniem w życie klasy i szkoły. 



• Komisja konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu określoną ilość 
punktów według zasad wymienionych w załączniku nr 1. 

• Członkami KLUBU PRYMUSA zostają uczniowie, którzy, wg komisji konkursowej, wśród 
swoich rówieśników wykażą się najbardziej spektakularnymi osiągnięciami oraz 
uzyskają minumum 31 punktów. Liczba nagrodzonych nie jest wartością stałą. 

• Nagrody dla przyjętych do KLUBU PRYMUSA: 

• Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. W. Szafera w 
Widuchowej. 

• Upamiętnienie sylwetki ucznia w przestrzeni szkoły i mediów z nią związanych (np. 
na stronie internetowej szkoły, w pamiątkowej księdze lub wg pomysłu Rady 
Pedagogicznej). 

• Nagroda zostaje wręczona podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

• Regulamin zatwierdza i zmian dokonuje w nim Rada Pedagogiczna, akceptuje Rada 
Rodziców. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do KLUBU PRYMUSA 

KLUB PRYMUSA, rok szkolny 
20.../20... 

 
Imię i nazwisko kandydata, 
klasa: 

 
Kryterium Punktowane progi Suma punktów do zdobycia 
Średnia ocen na świadectwie 
 

5,0 - 5,25 
5,26 - 5,5 
5,56 - 5,75 
5,76 - 6,0 

3 
5 
7 
10 

Frekwencja 
 

90%-94% 
95%-99% 
100% 

2 
4 
6 

Zachowanie 
 

bardzo dobre 
wzorowe 

3 
6 

*Wynik całości egzaminu 
ósmoklasisty 

90% 
91-94% 
95-99% 
100% 

1 
3 
5 
7 

Laureat konkursu szkolnego wg 
harmonogramu konkursów 
szkolnych (nazwa konkursu, ranga, 

3. miejsce 
2. miejsce 
1. miejsce 

1 
2 
3 



zajęte miejsce). 
- Laureat lub finalista konkursu 
kuratoryjnego  (nazwa konkursu, 
ranga, zajęte miejsce) 

-laureat etapu 
wojewódzkiego: 
-finalista etapu 
wojewódzkiego: 

 
10 
 
8 

Laureat lub finalista konkursu 
zewnętrznego (pozaszkolnego), 
(nazwa konkursu, organizator, 
ranga, zajęte miejsce) 

-laureat ogólnopolskie: 
-laureat wojewódzkie: 
-laureat 
powiatowe/rejonowe: 
-finalista ogólnopolskie: 
-finalista wojewódzkie: 
-finalista 
powiatowe/rejonowe: 

10 
8 
6 
 
 
9 
7 
 
5 

Laureat lub finalista indywidualnych 
zawodów sportowych 
(nazwa zawodów, organizator, 
ranga, zajęte miejsce) 

- laureat ogólnopolskie: 
- laureat wojewódzkie: 
- laureat 
powiatowe/rejonowe: 
- finalista ogólnopolskie: 
- finalista wojewódzkie: 
- finalista 
powiatowe/rejonowe: 

8 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 

Laureat lub finalista grupowych 
zawodów sportowych 
(nazwa zawodów, organizator, 
ranga, zajęte miejsce) 

- laureat ogólnopolskie: 
- laureat wojewódzkie: 
- laureat 
powiatowe/rejonowe: 
- finalista ogólnopolskie: 
- finalista wojewódzkie: 
- finalista 
powiatowe/rejonowe: 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Osiągnięcia artystyczne w dziedzinie 
kultury lub sztuki (konkursy, 
przeglądy, festiwale:  organizator, 
ranga, zajęte miejsce) 

- laureat ogólnopolskie: 
- laureat wojewódzkie: 
- laureat 
powiatowe/rejonowe: 
- finalista ogólnopolskie: 
- finalista wojewódzkie: 
- finalista 
powiatowe/rejonowe: 

 
8 
6 
 
4 
 
7 
 
5 
 
3 

Udział w życiu szkoły i praca na 
rzecz lokalnej społeczności: 
a)  wolontariat (konkretny rodzaj i 
czas trwania  działalności) 
b) aktywność w kołach 
zainteresowań (nazwa koła, czas 

Punkty przyznaje komisja po 
rozpatrzeniu. 

1-6 



członkostwa i podejmowane/ 
realizowane inicjatywy) 
c) działalność ekologiczna 
(konkretny rodzaj i czas trwania  
działalności) 
Pozytywna opinia Rady 
Pedagogicznej 

 0 

SUMA: 
 

*KRYTERIUM DODATKOWE, DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS VIII SP  I ROZSTRZYGAJĄCE WŚRÓD 
NICH. 

 

 
Regulamin wchodzi z dniem 03.09.2018 r. 


