TYTUŁ „DISCIPULUS ACTIVIUS” - UCZEŃ AKTYWNY - REGULAMIN
Każdy człowiek jako jedyna i niepowtarzalna jednostka, powinna dążyć do własnego
rozwoju – zdobywać wiedzę i samo stanowić o sobie i swoim życiu, doskonalić się i samodzielnie
podejmować decyzje.
Zadaniem każdego dorosłego człowieka – rodzica, nauczyciela czy innego członka ludzkiej
społeczności jest aktywizować i wspierać dziecko w jego aktywności, przez co pomagać mu w jego
rozwoju tak, by uzyskał świadomość własnej wartości, by mógł samodzielnie podejmować decyzje
dotyczące jego dalszego życia, by mógł cieszyć się nim i przeżywać je w pełni.
Kierowani troską o naszych uczniów powołujemy regulaminem tytuł „Discipulus Activius”, który
wraz z nagrodą przyznawać będziemy jeden raz w roku szkolnym (w okresie maja-czerwca)
uczniowi lub uczennicy Szkoły Podstawowej NR 15 im. Armii Krajowej w Elblągu.

Celem naszych działań jest :
 prezentowanie i wyróżnianie uczniów najbardziej aktywnych w danym roku
szkolnym nie tylko w nauce szkolnej, ale i w rozwijaniu indywidualnych
zainteresowań i hobby, jako pozytywnych wartości w życiu każdego
człowieka;
 nagradzanie uczniów aktywnych w szkole, jak również działających
w klubach i organizacjach poza szkołą - pracując na rzecz siebie i innych, jako
właściwych postaw dla rozwoju własnej osobowości.
 dostrzeganie uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach,
olimpiadach i zawodach szkolnych, ale i poza szkołą - w miejskich,
wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych, by promować dobre wzorce
postępowania, nagradzać efekty aktywnej i systematycznej pracy – gdyż tylko
„trening czyni mistrza”;
 zachęcać innych do szukania i podejmowania własnych, różnych aktywności
zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami;
RGULAMIN
1. O tytuł i nagrodę, ubiegać się może dziecko – uczeń naszej szkoły, który
w semestrze poprzedzającym zgłoszenie uzyskał wysokie wyniki w nauce
i bardzo dobre zachowanie, wyróżnia się kulturą osobistą wobec siebie, swoich
kolegów i dorosłych pracowników szkoły.
2. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
różnych szczebli, potwierdzonych odpowiednimi dyplomami, certyfikatami,
medalami, listami gratulacyjnymi, itp. zaświadczającymi o uzyskiwaniu
wysokich lokat i wyróżnień.
3. Czynnie pracuje w szkole i poza nią w różnych organizacjach na rzecz siebie
i innych, osiągając wyróżniające wyniki potwierdzone jak wyżej dyplomami,
certyfikatami, listami gratulacyjnymi i innymi zaświadczeniami, które
potwierdzają wyniki ucznia.

4. Komisja powołana przez dyrekcję szkoły, dokona oceny dorobku uczniów,
wyłoni najbardziej wyróżniającą się jednostkę, przyznając jej tytuł i nagrodę.
5. Dyrekcja w porozumieniu z komisją zastrzega sobie prawo przyznania więcej
niż jednej nagrody w danym roku szkolnym.
6. Krótką pisemną informację potwierdzoną dyplomami, medalami lub innymi
zaświadczeniami o pracy i aktywności ucznia składa: uczeń, rodzic, nauczyciel
lub inna osoba w imieniu ucznia do 15 czerwca każdego roku.
7. Każda osoba cywilna, różne organizacje, wszyscy życzliwi szkole i dzieciom,
mogą dokonać wpłat na rzecz nagrody, na konto Rady Rodziców z dopiskiem:
NAGRODA „DISCIPULUS ACTIVIUS”.
SZCZEGÓŁY REGULAMINU dotyczące wyłaniania uczniów do tytułu i nagrody.
Każdy przedstawiony przez ucznia dowód świadczący o jego aktywności,
udział w konkursie, olimpiadzie czy zawodach – przeliczony będzie na punkty
według tabeli.
Tabela punktowa:
Konkursy:
szkolne
miejskie,
wojewódzkie,
międzyszkolne

1

2

4

ogólnopolskie

międzynarodo- we

8

16

Za każdy dowód aktywności - regularne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych różnych dziedzin, w szkole i poza nią, działalność charytatywną –
zostaną przyznane 2punkty.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: Elżbieta Wnęk
- Cieszkowska, Anna Dalidowicz, Iwona Haryńska, która dokona oceny
przedstawionych prezentacji przyznając punkty. Uczeń z najwyższą liczbą punktów
otrzyma tytuł i pamiątkową statuetkę.
Elbląg, dn.22 marca 2011 r.
Naniesiono poprawki w brzmieniu regulaminu
15.05.2015 r. i 19.05.2017 r.

