
Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 

 

Dyplom „Najlepszy z najlepszych” jest formą nagradzania uczniów w SP nr 1. Przyznaje się 

go uczniom klas 1-6, którzy w danym roku szkolnym reprezentowali szkołę w konkursach 

wiedzowych, artystycznych oraz sportowych i osiągnęli sukces w postaci wyróżnienia lub 

miejsc I-III na poziomie co najmniej miejskim. Dyplom przyznaje się za udział indywidualny 

lub grupowy. Nagroda jest wręczana w dniu Święta Szkoły lub podczas zakończenia roku 

szkolnego (decyduje data otrzymania wyników konkursu). Dyplom jest wewnętrzną nagrodą 

szkoły i nie wpisuje się go na świadectwo. 

W szczególnych przypadkach dyplom może uzyskać uczeń, który nie reprezentował szkoły, a 

uzyskał wysokie miejsca (w postaci wyróżnienia lub miejsc I-III na poziomie co najmniej 

miejskim ) w dyscyplinie, w której szkoła nie wystawiała uczniów w konkursach. Jego 

osiągnięcia zostaną odczytane w dniu Święta Szkoły. Za zgłoszenie ucznia i przygotowanie 

dokumentacji osiągnięć odpowiada wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. 

Dyplom otrzymuje uczeń, który z zachowania otrzymał ocenę co najmniej dobrą. 

Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę i uzyskuje sukcesy poza nią otrzymuje tylko jeden dyplom. 

Na konferencji plenarnej rozpoczynającej rok szkolny powołuje się trzyosobową komisję 

(jeden nauczyciel z klas 1-3 i dwóch z klas 4-6), która sprawdzi zgodność osiągnięć z 

regulaminem i przygotuje dyplomy.1 

Do regulaminu dołączono szablony dyplomów. 

  

                                                           
1 W roku szkolnym 2016/2017 powołanie komisji nastąpi na konferencji RP w drugim półroczu. 



 

 

 

 

 

 

 „Najlepszy z najlepszych” 

otrzymuje 

Jan Kowalski 

za trud włożony w naukę, czas poświęcony ćwiczeniom  

i godne reprezentowanie 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza 

Korczaka 

w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, 

występach artystycznych i zawodach sportowych. 

 

 

 

 

..………………. 

Dyrektor szkoły 

 

Rybnik, 6 czerwca 2014 r. 

„Bez mistrza nie ma sztuki, bez przykładu nauki” 

/przysłowie polskie/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 „Najlepszy z najlepszych” 

otrzymuje 

Jan Kowalski 

za rozwijanie swoich umiejętności, zainteresowań i pasji,  

czas poświęcony dodatkowej pracy i uzyskane sukcesy  

w konkursach wiedzowych, występach artystycznych  

i zawodach sportowych 

 

 

 

..………………. 

Dyrektor szkoły 

 

 

Rybnik, 6 czerwca 2014 r. 

„Bez mistrza nie ma sztuki, bez przykładu nauki” 

/przysłowie polskie/ 

 


