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§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Nazwa nagrody: Szkolny Kopernik – nagroda dla najlepszego absolwenta Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku. 
2. Nagroda ma charakter symboliczny – może nią być statuetka z emblematem i napisem 

lub inny przedmiot. 
3. Cele ustanowienia nagrody:  

a) uhonorowanie najlepszych absolwentów szkoły za ich zdolności, umiejętności, 
systematyczną pracę oraz wzorową postawę życiową,  

b) zachęcanie uczniów do samokształcenia i dążenia do własnego rozwoju osobistego. 
4. Nagroda Szkolny Kopernik przyznawana jest uczniom klas VI na zakończenie roku 

szkolnego. 
5. Można przyznać tylko jedną nagrodę w danej kategorii. 
6. Uczeń może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. 
 
 

§ 2 
Kryteria przyznawania nagrody dla absolwentów 

 
1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

a) PRYMUS - otrzymuje uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia najwyższą 
średnią, nie mniejszą niż 5.0 oraz brał udział w konkursach przedmiotowych i innych, 
zajmując wysokie, punktowane miejsca. 

b) WYBITNY SPORTOWIEC - otrzymuje uczeń za wybitne osiągnięcia sportowe  
w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

c) ARTYSTA -  otrzymuje uczeń – twórca wyróżniających się prac w dziedzinie 
plastyki, literatury, muzyki i teatru prezentowanych na koncertach, wernisażach 
ewentualnie na konkursach na szczeblu co najmniej miejskim a także w swoim 
środowisku. 

d) DOBRY KOLEGA/ KOLEŻANKA – otrzymuje uczeń za organizację działalności 
charytatywnej, społecznej w szkole oraz w swoim środowisku, która przyniosła 
wymierne efekty. 

2. Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo utworzenia innych kategorii, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba. 
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§ 3 

Procedura przyznawania nagrody 
 

1. Wniosek o przyznanie nagrody sporządza wychowawca klasy na druku stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego.  
3. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców podczas czerwcowej konferencji 

klasyfikacyjnej  Rady Pedagogicznej. 
4. Spośród uczniów nominowanych do nagrody w danej kategorii drogą głosowania Rada 

Pedagogiczna wybiera jednego ucznia, któremu przyznaje się nagrodę. 
 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe i przejściowe 

 
1. Nagroda przyznawana jest absolwentom począwszy od roku szkolnego 2011/2012.  
2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.  

3. Gala wręczenia „Szkolnych Koperników” odbywać się będzie w dniu zakończenia roku 
szkolnego dla klas szóstych. 

4. Wychowawcy klas VI , począwszy od roku szkolnego 2012/2013, do 30 września 
informują  uczniów i rodziców o nagrodzie dla najlepszego absolwenta oraz o 
regulaminie jej przyznawania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


