
 
Regulamin wyboru „Bohatera Szkoły” 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 
 
 
 

I. Cel konkursu: 
1. Wyłonienie ucznia lub grupy uczniów celem nagrodzenia za pozytywną postawę 
uczniowską. 
2. Promowanie postaw godnych naśladowania, pracowitości, uczciwości oraz 
gotowości do bezinteresownej pomocy.  
3. Motywowanie do samodoskonalenia. 
 
II. Ogólne założenia: 
Tytuł „Bohater Szkoły” przyznawany jest corocznie przez Radę Rodziców. Jest on 
przyznawany - wybranemu spośród nominowanych - uczniowi lub grupie uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 
 
III. Zasady przyznawania: 
1. Nominację do tytułu: „Bohater Szkoły” mogą złożyć uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, samorząd uczniowski lub pracownicy administracji Szkoły. 
2. Nominacje należy składać w dniach od 1 do 20 maja każdego roku szkolnego. W 
pierwszym roku przyznawania nagrody tj. w roku szkolnym 2017/2018 kandydatury 
obejmą realizację wydarzeń z roku szkolnego 2016/2017 oraz do końca m-ca kwietnia 
roku szkolnego 2017/2018 a w kolejnych latach – wydarzenia od m-ca maja 
poprzedniego roku szkolnego do końca kwietnia danego roku szkolnego. 
3. Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez przygotowanie i złożenie do 
Sekretariatu Szkoły materiałów pisemnych na temat kandydata wg Karty 
Nominowanego, której schemat dołączony jest do niniejszego Regulaminu.  
4. Materiały dotyczące nominowanych mają posłużyć przedstawieniu sylwetek 

kandydatów całej społeczności szkolnej oraz wydarzeń, które zasługują na uznanie, 

celem dokonania wyboru „Bohatera Szkoły”. W materiałach o kandydacie powinny 

znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (lub imiona i nazwiska 

grupy uczniów), klasa, opis działalności na terenie Szkoły lub/i opis działalności 

pozaszkolnej.  

5. Rada Rodziców ma obowiązek jak najdokładniejszego poznania sylwetek wszystkich 

nominowanych do tytułów „Bohatera Szkoły”. Dodatkowych informacji mogą również 

zasięgać np. poprzez rozmowy z wychowawcami, innymi nauczycielami, uczniami 

nominowanymi i ich kolegami. 

 
 
 
 

https://cloud1.edupage.org/cloud/Bohater__Szkoly.pdf?z%3ATe%2FfvR9zCUvejVUmJs2Wmp2toswsDFlZAjgYSDlUGnIC3t%2F2Sab%2Blox5jRdgUAtV#page=1
https://cloud1.edupage.org/cloud/Bohater__Szkoly.pdf?z%3ATe%2FfvR9zCUvejVUmJs2Wmp2toswsDFlZAjgYSDlUGnIC3t%2F2Sab%2Blox5jRdgUAtV#page=1


IV. Kryteria do uzyskania tytułu: 
1. Działalność na terenie Szkoły i reprezentowanie klasy i Szkoły na forum 
pozaszkolnym (konkursy, zawody, projekty etc.) lub/i działalność pozaszkolna, która 
może być wzorem dla innych osób (np. wolontariat, działalność społeczna, 
artystyczna, sportowa etc.). 
2. Wyjątkowe, oryginalne zainteresowania, ciekawa osobowość. 
3. Życzliwość dla innych i wysoka kultura osobista. 
4. Inne kryteria, które – zdaniem społeczności szkolnej - są godne zauważenia i 
naśladownictwa. 
 
V. Kapituła i wybory: 
1. Wyboru „Bohatera Szkoły” dokonuje Kapituła do dnia 31 maja. 
2. Skład Kapituły stanowi Rada Rodziców. 
3. Przewodniczący Rady Rodziców zwołuje w tym celu zebranie Rady Rodziców w 
terminie od 21 maja do 31 maja.  
4. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, poprzez głosowanie na jednego z 
kandydatów oraz ewentualną dyskusję w przypadku uzyskania równej liczbie głosów 
przez co najmniej dwóch kandydatów. 
5. Wynik konkursu będzie ogłoszony do publicznej wiadomości w pierwszym dniu 
roboczym czerwca poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły. 
 
VI. Nagrody: 
1. Nagrodą dla zdobywcy tytułu „Bohatera Szkoły” jest:  
- dyplom „Bohatera Szkoły” wręczony uroczyście podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego, 
- przedstawienie sylwetki laureata na stronie internetowej Szkoły oraz w Miesięczniku 
Samorządowym „Ziemia Suska”, 
- wpis do księgi pamiątkowej Szkoły, 
- nagroda rzeczowa do wysokości 500 PLN ufundowana przez Radę Rodziców. 
 
VII. Postanowienia końcowe: 
Decyzja Rady Rodziców o przyznaniu tytułu „Bohatera Szkoły” jest suwerenna i nie 
podlega zmianie. Od decyzji o przyznaniu tytułu „Bohatera Szkoły” nie przysługuje 
procedura odwoławcza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik: 
Wzór Karty Nominowanego / max – 2 kartki A-4 / 

 

 
KARTA NOMINOWANEGO 

w konkursie „Bohater Szkoły”  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  

w Suchej Beskidzkiej  

 
 
IMIĘ I NAZWISKO........................................................................................ 
 
KLASA........................... 
 
 

1. Działalność na terenie Szkoły, reprezentowanie klasy i Szkoły 
 

2. Działalność pozaszkolna 
 

3. Zainteresowania i osobowość 
 

4. Inne informacje o kandydacie 

 


