
Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/18/19 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

Regulamin kwalifikowania na wyjazdy zagraniczne 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach  
 

Regulamin określa kryteria kwalifikowania uczniów na wyjazdy zagraniczne, będące formą nagrody. 

Procedura kwalifikowania uczniów na wyjazdy dotyczy uczniów klasy VIII, a w roku szkolnym 2018/2019              

również III gimnazjum.  

 

§ 1 

1. Kwalifikowania uczniów dokonuje zespół wychowawców. W jego posiedzeniach biorą udział wszyscy 

wychowawcy klas.  

2.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który pozostaje do wglądu Burmistrza Węgorzewa oraz 

członków Prezydium Rady Rodziców. 

 

§ 2 

1. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje suma punktów zebranych przez ucznia za wyniki w nauce, 

wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, udział w życiu szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 

 

§ 3 

1. Za wysokie wyniki w nauce (na podstawie średniej ocen z ostatniej klasyfikacji) uczeń otrzymuje punkty 

w następujących przedziałach: 

1) 4,50 – 4,74      – 10 punktów 

2) 4,75 – 5,00      – 15 punktów 

3) powyżej 5,0     – 20 punktów. 

 

§ 4 

1. Za ocenę zachowania wystawioną w trakcie ostatniej klasyfikacji uczeń otrzymuje punkty: 

1) ocena wzorowa       –  20 punktów 

2) ocena bardzo dobra – 10 punktów 

 

§ 5 

1. W procesie  kwalifikowania uczniów pod uwagę bierze się: 

1) konkursy powiatowe  

2) konkursy wojewódzkie i rejonowe (z wyłączeniem konkursów przedmiotowych, organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty)  

3) konkursy ogólnopolskie  

4) konkursy wojewódzkie przedmiotowe, organizowane przez KO  

 

2. Za sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, reprezentując szkołę 

uczeń otrzymuje punkty według następujących zasad: 

 

1) Konkursy powiatowe 

a)  udział indywidualny            

I m-ce: 4pkt.                                      

II m-ce: 3pkt.                                      

III m-ce i następne skutkujące zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu konkursu: 2pkt.   

b) udział grupowy 

I m-ce: 3pkt. 

II m-ce: 2pkt.  

III m-ce i następne skutkujące zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu konkursu: 1pkt. 

 

2) Konkursy wojewódzkie i rejonowe, organizowane przez instytucje inne niż Kuratorium Oświaty  

a) udział indywidualny            

I m-ce: 8pkt.                                      

II m-ce: 6pkt.                                      

III m-ce i wyróżnienie: 4pkt.                                      



b) udział grupowy  

I m-ce: 6pkt.                                    

II m-ce: 4pkt.                                      

III m-ce i wyróżnienie: 2pkt.                                      

 

3) Konkursy ogólnopolskie (w tym Kangur).: 

a) udział indywidualny            

I m-ce: 20 pkt.                                      

II m-ce: 18 pkt.                                      

III m-ce i wyróżnienie: 15 pkt.                                      

b) udział grupowy  

       I m-ce: 15 pkt.                                     15 pkt. 

      II m-ce: 13 pkt.                                     13 pkt.  

      III m-ce i wyróżnienie: 10 pkt.                                      

Za udział w finale ogólnopolskim: 10 pkt. 

 

4) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty: 

tytuł laureata: 30 pkt. 

tytuł finalisty: 20 pkt. 

kwalifikacja do etapu wojewódzkieg:10 pkt. 

 

3. W konkursach i zawodach etapowych bierze się pod uwagę tylko najwyższy etap, w którym uczeń 

uczestniczył. Nie uwzględnia się wyników na etapach niższych. 

 

4. Do kwalifikacji ucznia bierze się pod uwagę jego sukcesy w konkursach i zawodach, które odbyły się: 

- uczniowie klasy VIII – od klasy VI – do dnia kwalifikacji; 

- uczniowie klasy III gimnazjum – cały okres nauki w gimnazjum; 

- uczniowie nowoprzybyli – od momentu przyjścia do szkoły do dnia kwalifikacji.  

 

§ 6 

1. Za działalność na rzecz szkoły i środowiska otrzymuje się punkty według następujących zasad: 

1) Za współorganizację imprezy wewnątrzszkolnej (np. apel okolicznościowy, Dzień Sportu, Dzień 

Ziemi, itp.): 1 – 3 pkt. (ilość punktów zależy od wkładu ucznia w całą imprezę).  

2)  Za udział w imprezie pozaszkolnej, nie mającej charakteru konkursu (reprezentowanie szkoły):                        

1 pkt. 

3) Za udział w zawodach sportowych jako reprezentant szkoły: 1 pkt. 

    Jeśli uczeń osiąga sukces w zawodach, otrzymuje punkty za osiągnięcie (§ 5.1.1), a nie za udział. 

4) Za udział w akcji na rzecz szkoły, ucznia, środowiska (np. akcje charytatywne):  1 pkt. 

5) Za pracę w sklepiku szkolnym: 3 pkt. za każdy rok 

6) Za aktywną prace w samorządzie szkolnym: 2 pkt. za każdy rok 

7) Za działalność omówioną w punktach od 1 do 4 przyznaje się punkty za każdą imprezę.  

 

§ 7 

1. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów, o typowaniu na wyjazd decyduje 

zespół wychowawców wraz z przedstawicielem samorządu Uczniowskiego i Prezydium Rady 

Rodziców, po ponownym, wnikliwym przeanalizowaniu osiągnięć danych uczniów. Przewodniczący 

zespołu przeprowadza głosowanie, w którym biorą udział wszyscy obecni na posiedzeniu.    

2. W przypadku równej liczby głosów, o wyborze decyduje przewodniczący zespołu. 

3. Jeżeli wnikliwa analiza osiągnięć ucznia nie rozstrzygnie o typowaniu, ucznia wybiera się drogą 

losowania.  

 

§ 8 

   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.  

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej dn. 15 stycznia 2019 r. protokół  nr 8/18/19 

uchwała nr 15/18/19;  po zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski, opinia z dnia 14 stycznia 2019 r.  oraz 

radę rodziców, opinia z dnia 4 stycznia 2019 r. 

  



 

Załącznik do Regulaminu kwalifikowania na wyjazdy zagraniczne 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach  

 

 

 

Aktywność 

 

Ilość punktów 

Potwierdzenie  

organizatora / opiekuna 

 

Średnia ocen - 

………………….. 

 

  

 

Ocena zachowania –  

……….. 

 

  

 

….   miejsce  

w konkursie ………….. 

 

  

 

Organizacja 

…………………….. 

 

  

 

Udział w ……………….. 

 

  

 
 

 

 


