
Regulamin konkursu „Wspaniały SP 26” w Krakowie 

 

1. W konkursie o tytuł „Wspaniałego SP 26” w Krakowie biorą udział wszyscy uczniowie klas 

II – VIII. 

2. Konkurs trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego. 

3. Celem konkursu jest propagowanie oraz nagradzanie cech i postaw uczniów uznanych 

powszechnie jako godne naśladowania. 

4. Każdy oddział klasowy wraz z wychowawcą, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, 

wybiera w czerwcu danego roku szkolnego w drodze głosowania uczennicę/ucznia, która/y 

spełnia następujące warunki: 

a) postawa ucznia (zachowanie w szkole i poza nią), 

Kryterium postawy: 

- umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą 

- poszukiwanie przyjaciół i promowanie koleżeństwa miedzy ludźmi, w różnych sytuacjach 

życiowych, 

-    zachowania będące w życiu codziennym wzorem dla innych, 

-    pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi, 

-    prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki, 

- odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich 

konsekwencji. 

 

a) podejmowanie działań wolontariusza na rzecz społeczności szkolnej i środowiska 

lokalnego  

Kryterium pracy: 

-    konsekwencja w realizacji podjętych prac, 

-    zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, 

-    pozytywny efekt społeczny, 

-    prowadzenie działań mogących być wzorem dla innych, 

-    wytrwałość w pokonywaniu trudności, 

-    motywy/intencje działania. 

 

b) pomoc koleżeńską 

-  otwartość na udzielanie pomocy kolegom i koleżankom, 



-  konkretne przykłady zachowania koleżeńskiego, 

-  wrażliwość na potrzeby innych, 

-  umiejętność łagodzenia konfliktów rówieśniczych 

 

c) dodatkowe kryterium form zasługujących na wyróżnienie: 

-  zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, proekologicznych. 

-  podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, 

-  chętnie podejmowane działania wolontaryjne, 

-  aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród rówieśników. 

 

Cechy przykładnego ucznia : 

-  uczciwość, 

-  pracowitość, 

-  przyjacielskość, 

-  życzliwość, 

-  ofiarność, 

-  postawa godna zaufania, 

-  wysoka kultura osobista 

- ambicja. 

 

5. Wybrany uczeń każdego oddziału klasowego (II-VIII) otrzymuje zaszczytny tytuł 

„Wspaniały SP 26 w Krakowie” oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 26 w Krakowie. 

5. Listę uczniów wyróżnionych tytułem „Wspaniałego SP26” w Krakowie ogłasza się całemu 

gremium szkolnemu podczas akademii szkolnej w czerwcu każdego roku oraz na stronie 

internetowej szkoły. 


