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I Cele przyznawania odznak 

Wyraźne wskazanie uczniom pierwszego etapu edukacji jasnych wymagao wychowawczych 

 i dydaktycznych . 

Uhonorowanie uczniów, których zachowanie i postępy w nauce mogą służyd za wzór do 

naśladowania. 

Wdrażanie uczniów do samooceny w zakresie zachowania i postępów w nauce. 

 

 

II Warunki przyznania odznak 

 

Odznakę Złota Pszczółka otrzymuje uczeo, który: 

 

1.Przejawia w zachowaniu wysoką kulturę osobistą 

_ stosuje zwroty grzecznościowe 

_ okazuje szacunek pracownikom szkoły 

_ prowadzi rozmowę bez przekrzykiwania się 

_wystrzega się wulgaryzmów 

 

2. Przestrzega następujących zasad zachowania podczas lekcji i podczas przerw  

międzylekcyjnych 

_ podczas lekcji koncentruje się na zadaniu ( nie rozmawia, nie bawi się ) 

_ cierpliwie czeka na swoją kolej do wypowiedzi 

_ szybko i chętnie wykonuje polecenia nauczyciela 

_ podejmuje współpracę z innymi podczas różnych form pracy 

_ przestrzega klasowych ustaleo dotyczących sposobu spędzania przerwy 

 

3. Poprawnie funkcjonuje w zespole klasowym 

_ podejmuje kontakt z każdą osobą z klasy 



_ rozwiązuje konflikty nie przejawiając zachowao agresywnych 

_ bawi się zgodnie, nie prowokując sytuacji konfliktowych 

_ służy pomocą koleżankom i kolegom 

 

4. Podejmuje zadania dla dobra klasy, szkoły i środowiska 

_ uczestniczy w akcjach zbiórkowych 

_ dba o salę (przynosi kwiaty lub inne potrzebne ozdoby, materiały ) 

_ przygotowuje pomoce do lekcji 

 

5. Odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne i rozszerza swoją aktywnośd edukacyjną 

_ zawsze posiada niezbędne przybory szkolne 

_ dba o estetykę podręczników i zeszytów 

_ systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe 

_ podejmuje zadania edukacyjne dla chętnych proponowane przez nauczyciela 

_ gromadzi informacje ze źródeł pozapodręcznikowych i prezentuje je podczas zajęd 

_ uczestniczy w konkursach przedmiotowych i artystycznych  

 

6. Osiąga najwyższe wyniki w nauce 

_ W klasach II i III regularnie osiąga pierwszy poziom w testach zintegrowanych JA I MOJA SZKOŁA lub 

Gra w kolory ( dopuszcza się dwa testy rocznie na drugim poziomie )  

_ W klasach I regularnie osiąga najwyższe wyniki w nauce według oceny nauczyciela i stosowanych 

przez niego narzędzi diagnostycznych  

_ osiąga znaczące wyniki w przedmiotowych konkursach szkolnych międzyszkolnych 

( dopuszcza się trzykrotnie w ciągu roku drugi poziom testów, jeśli uczeo jest finalistą  

międzyklasowego etapu konkursu ) 

 

Odznakę Srebrna Pszczółka otrzymuje uczeo, który spełnia punkty 1, 2 , 3, 4, 5 niniejszego regulaminu 

oraz czyni postępy w opanowywaniu wprowadzanych wiadomości i umiejętności. 

 

 

III Tryb postępowania 

Wychowawca zapoznaje uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem na początku roku 

szkolnego. 

Przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną wychowawca klasy konsultuje kandydaturę ucznia z 

nauczycielami uczącymi w klasie i wychowawcami świetlicy 
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