Regulamin konkursu
„Mistrz Dobrych Manier”

Zasady wyboru Mistrza Dobrych Manier
w Szkole na Ostrogu
w kategorii indywidualnej
„Mistrz Dobrych Manier” to osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem
dobrego zachowania i przestrzega Regulaminu Szkoły. Wyróżnia się aktywnością, chętnie
niesie pomoc koleżankom i kolegom, cechuje się wysoką kulturą osobistą.
 Wybór Mistrza odbywa się w każdej klasie co miesiąc, a w klasie pierwszej, od II semestru
danego roku szkolnego.
 Kandydować do tytułu Mistrza ma prawo każdy uczeń w swojej klasie;
 Z każdej klasy co miesiąc wybierany jest tylko jeden uczeń.
 W uzasadnionych wypadkach wychowawca może dokonać wyboru więcej niż 1 ucznia.
Wyboru dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym. Warunkiem
uzyskania tytułu jest:
 Brak uwag negatywnych w danym miesiącu;
 Co najmniej jedna uwaga pozytywna;
 W przypadku kilku kandydatów klasa dokonuje głosowania. Ostateczną decyzję
podejmuje wychowawca klasy.
Uczeń, który zostaje wybrany, otrzymuje dyplom „Uczeń miesiąca” i ustną pochwałę na
forum klasy .
W semestrze uczeń może tylko jeden raz otrzymać takie wyróżnienie (drugi raz tylko za
zgodą lub z rekomendacji Kapituły). Jeżeli w danej klasie nie ma kandydata na ucznia
miesiąca (np. wszyscy uczniowie mają uwagę negatywną w danym miesiącu), wtedy tytuł ten
nie przyznawany w danej klasie.

Kryteria wyboru Mistrza Dobrych Manier
Spośród osób w klasie, które otrzymały tytuł „Uczeń miesiąca” w jednym z miesięcy roku
szkolnego, z każdej klasy jedna osoba jest nominowana do tytułu „Mistrza Dobrych Manier
Szkoły na Ostrogu” przyznawanego na koniec roku szkolnego. Nominacji dokonuje
wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym, konsultując się z nauczycielami
uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę przestrzeganie Regulaminu Szkoły oraz :
 liczbę uwag pozytywnych,
 brak uwag negatywnych z zachowania,
 uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych,
 wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy i szkoły,
 pomoc pracownikom szkoły,
 reprezentowanie klasy, szkoły w konkursach,
 wykonanie pomocy, gazetek, dekoracji,
 aktywny udział w akcjach charytatywnych,
 zaangażowanie w organizację imprez klasowych, szkolnych,
 pomoc słabszym w nauce,
 pomoc uczniom niepełnosprawnym na lekcji i przerwie,
 właściwą reakcję na sytuacje konfliktowe i przejawy agresji,
 wzorowe wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji.
Spośród osób nominowanych przez klasy Kapituła wybiera jednego ucznia, który w danym
roku szkolnym uzyskuje tytuł i statuetkę „Mistrza Dobrych Manier Szkoły na Ostrogu”. W
skład Kapituły wchodzi:
 Dyrektor Szkoły
 Pedagog szkolny
 Wychowawcy klas
Osoba ta nie musi być jednocześnie najbardziej lubianą w klasie, dlatego uczniowie mają
jedynie dla wychowawcy głos doradczy.

