
Zasady przyznawania nagrody Laur Szóstki 

 
1. Nagroda przyznawana jest uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 

im. J. Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Oleśnicy przez Radę 

Pedagogiczną za wybitne osiągnięcia i  wzorową postawę uczniowską. 

 

2.   Laur Szóstki stanowi imienna statuetka. 

 

3.   Nagroda przyznawana jest raz - na końcu pierwszego oraz raz na końcu drugiego etapu  

      edukacyjnego i wręczana uczniom podczas Gali Szóstki. 

       

4.  Uczeń może być nominowany do nagrody w kategorii: 

a) osiągnięcia i sukcesy w nauce, 

b) osiągnięcia i sukcesy sportowe, 

c) osiągnięcia i sukcesy artystyczne. 

 

5. Nagrodzony uczeń otrzymuje jedną statuetkę, nawet jeśli spełnia kryteria w dwóch lub trzech    

    kategoriach. 

 

      6. Decyzję o przyznaniu Laurów Szóstki Rada Pedagogiczna podejmuje na posiedzeniu   

    poprzedzającym Galę. 

 

 

Warunki przyznawania Lauru Szóstki 

 

    I.   Klasa III  

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy w nauce nagrodę może otrzymać uczeń klasy III, który: 

 

1) indywidualnie lub drużynowo zdobył trzy tytuły laureata (I, II lub III miejsce)  

      w konkursach (olimpiadach) przedmiotowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym     

      albo zdobył jeden tytuł laureata (I, II lub III miejsce) w konkursie (olimpiadzie)    

      przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim,  

2) otrzymał pozytywną opinię wychowawcy o wzorowej postawie uczniowskiej. 

 

 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy sportowe nagrodę może otrzymać uczeń klasy III, który: 

 

1) indywidualnie lub drużynowo zdobył jeden medal (I, II lub III miejsce) w zawodach    

     sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w finale strefy wrocławskiej,  

2) otrzymał pozytywną opinię wychowawcy o wzorowej postawie uczniowskiej. 

 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy artystyczne nagrodę może otrzymać uczeń klasy III, który: 

 

1) indywidualnie lub zespołowo zdobył tytuł laureata (I, II lub III  miejsce) w konkursie 

artystycznym na szczeblu wojewódzkim oraz dodatkowo tytuł laureata w innym 

konkursie artystycznym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, 

2)   otrzymał pozytywną opinię wychowawcy o wzorowej postawie uczniowskiej. 

 

 



 

     II.   Klasa VIII 

 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy w nauce nagrodę może otrzymać uczeń klasy VIII, który: 

 

1) indywidualnie lub drużynowo zdobył pięć tytułów laureata (I, II lub III miejsce)  

     w konkursach (olimpiadach) przedmiotowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym     

     albo zdobył dwa tytuły laureata (I, II lub III miejsce) w konkursie (olimpiadzie)    

     przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim, 

2)  otrzymał wzorową ocenę zachowania. 

 

LUB 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy w nauce nagrodę może otrzymać uczeń klasy VIII, który: 

 

1) osiągał w klasach IV- VIII na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,0, 

 

2) otrzymał wzorową ocenę zachowania w klasie VIII. 

 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy sportowe nagrodę może otrzymać uczeń klasy VIII, który: 

 

1) indywidualnie lub drużynowo zdobył dwa medale (I, II lub III miejsce) w zawodach    

     sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w finale strefy wrocławskiej oraz  

                 trzy medale (I, II lub III miejsce) w innej dyscyplinie sportowej na szczeblu co najmniej   

                 powiatowym, 

            2) otrzymał wzorową ocenę zachowania. 

 

 

W kategorii osiągnięcia i sukcesy artystyczne nagrodę może otrzymać uczeń klasy VIII, który: 

 

1) indywidualnie lub zespołowo zdobył dwa tytuły laureata (I, II lub III  miejsce)  

w konkursie artystycznym na szczeblu wojewódzkim oraz dodatkowo trzy tytuły laureata  

w innym konkursie artystycznym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, 

2)   otrzymał wzorową ocenę zachowania. 

 

 

 

III.   Przy nominacji ucznia do nagrody Laur Szóstki uwzględnia się osiągnięcia w ciągu całego    

         etapu edukacyjnego. 

 

IV.  Wniosek do Dyrektora szkoły o przyznanie uczniowi Lauru Szóstki zgłasza wychowawca  

         w terminie określonym przez Dyrekcję szkoły.  

         Opiekunowie laureatów konkursów przedmiotowych  i zawodów sportowych zobowiązani są       

         do poinformowania wychowawcy o osiągnięciach uczniów. 

 

 Zasady przyznawania nagrody Laur Szóstki podlegają dalszej ewaluacji. 

 

 

 


