
Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczególnego motywowania  uczniów 

w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 

 

 

 

§ 1 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak wprowadza Regulamin 

szczególnego motywowania  uczniów w Zespole Szkół im. Lotników Polskich  

w Płocicznie-Tartak stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014 

Dyrektora Zespołu Szkół im.  

Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak 

z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

 

          Regulamin 

szczególnego motywowania  uczniów 

w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 

 

§ 1 

1. Szkoła może udzielić uczniowi specjalnego wyróżnienia za wyniki w nauce.  

2. Ustanawia się następujące indywidualne wyróżnienia dla uczniów kończących szkołę z 

wyróżnieniem: 

a) „Srebrna Tarcza”  - dla uczniów kończących szkołę podstawową, 

b) „Złota Tarcza”  - dla uczniów kończących gimnazjum, 

c) „Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-

Tartak” - dla uczniów kończących szkołę podstawową, 

d) „Najlepszy absolwent Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” - 

dla uczniów kończących gimnazjum, 

e) Wpis do złotej księgi Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-

Tartak - dla uczniów kończących szkołę podstawową, 

f) Wpis do złotej księgi Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak - dla 

uczniów kończących szkołę podstawową. 

 

§ 2 

1. Odznakę „Srebrna Tarcza” i „Złota Tarcza” przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół im. 

Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy.  

2. Odznakę „Srebrna Tarcza” i „Złota Tarcza” przyznaje się uczniowi, który był uczniem  

Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak przez cały etap edukacyjny. 



3. Odznakę „Srebrna Tarcza” może otrzymać absolwent za ukończenie szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem. 

4. Odznakę „Złota Tarcza” może otrzymać absolwent za ukończenie gimnazjum  

z wyróżnieniem. 

5. Tytuł najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej otrzymuje absolwent za ukończenie 

szkoły podstawowej z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen wśród absolwentów. 

6. Tytuł najlepszego absolwenta Gimnazjum otrzymuje absolwent za ukończenie 

gimnazjum z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen wśród absolwentów. 

 

§ 3 

1. Odznakę „Srebrna Tarcza” otrzymują absolwenci szkoły podstawowej, którzy:  

a) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnęli najwyższą ocenę  

z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,00. 

b) na świadectwach ukończenia klasy IV i V osiągnęli najwyższe oceny z zachowania 

oraz średnie ocen co najmniej 5,00. 

 

§ 4 

1. Odznakę „Złota Tarcza” otrzymują absolwenci gimnazjum, którzy:  

a) na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnęli najwyższą ocenę z zachowania 

oraz średnią ocen co najmniej 5,00, 

b) na świadectwach ukończenia klasy I i II osiągnęli najwyższe oceny z zachowania 

oraz średnie ocen co najmniej 5,00. 

 

§ 5 

1. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymuje uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem,   

uzyskał najwyższą ocenę z zachowania a jego średnia ocen jest najwyższa wśród 

absolwentów. 



2. W przypadku takich samych najwyższych średnich ocen, tytuł najlepszego absolwenta 

przyznaje się równorzędnie kilku osobom. 

 

 

§ 6 

1. Wpisanie ucznia do złotej księgi jest szczególną formą wyróżnienia. 

2. Do złotej księgi może być wpisany uczeń, który na świadectwie promocyjnym osiągnął 

najwyższą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 4,75. 

 

§ 7 

1. Wyróżnienia przyznaje się zakończenie roku szkolnego. 

2. Na radzie klasyfikacyjnej wychowawcy typują uczniów do wyróżnień, a odpowiedni 

wniosek w sprawie przyznania odznaki „Srebrna Tarcza” i „Złota Tarcza” składają do 

dyrektora (załącznik nr 1,2). 

3. Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak weryfikuje złożone 

wnioski w ciągu dwóch dni od daty ich złożenia. 

 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem wyróżnień. 

2. Informacja o przyznaniu wyróżnień podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły listy 

wyróżnionych uczniów.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 1 

 

 

Nr wniosku …….../………….   Płociczno-Tartak, …………..………. 

 

Pan/i ……………………………………… 

Wychowawca klasy VI 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 

 

Wniosek o przyznanie „Srebrnej Tarczy” 

 

Wnioskuję o przyznanie „Srebrnej Tarczy” uczniowi klasy szóstej 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...………...….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………....…... 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………….....…. 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie IV …….……….…  i zachowanie wzorowe 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie V …….……….…  i zachowanie wzorowe 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie VI …….……….…  i zachowanie wzorowe 

 

 

            ………………………………... 

podpis wychowawcy klasy 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak opiniuje pozytywnie/ 

negatywnie wniosek o przyznanie „Srebrnej Tarczy”. 

 

Pieczęć i podpis dyrektora 

 

  

……………………………………  

 



Załącznik nr 2 

 

 

Nr wniosku …….../………….   Płociczno-Tartak, …………..………. 

 

Pan/i ……………………………………… 

Wychowawca klasy III 

Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak 

 

Wniosek o przyznanie „Złotej Tarczy” 

 

Wnioskuję o przyznanie „Złotej Tarczy” uczniowi klasy trzeciej 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...………...….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………....…... 

Imiona rodziców ……………………………………………………………………….....…. 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie I …….……….…  i zachowanie wzorowe 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie II …….……….…  i zachowanie wzorowe 

Uzyskana średnia ocen za wyniki w nauce w klasie III …….……….…  i zachowanie wzorowe 

 

 

            ………………………………... 

podpis wychowawcy klasy 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak opiniuje pozytywnie/ 

negatywnie wniosek o przyznanie „Srebrnej Tarczy”. 

 

Pieczęć i podpis dyrektora 

 

  

……………………………………  

 


