Regulamin konkursu na
„Najlepszego Sportowca Szkoły na Ostrogu”

Tytuł „Najlepszego Sportowca Szkoły na Ostrogu” jest najwyższym sportowym
wyróżnieniem dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Raciborzu, przyznawanym za wybitne osiągnięcia sportowe.
Tytuł przyznaje się po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
uczniowi w kategorii dziewcząt i chłopców po jednym na każdym poziomie klas V, VI,
VII i VIII w danym roku szkolnym.
1. Cele konkursu:
 popularyzacja sportu w szkole i w środowisku,
 zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz lepszych
wyników sportowych,
 wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły.
2. Zasady konkursu:
 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas V – VIII,
 konkurs rozpoczyna się z początkiem każdego roku szkolnego,
 uczeń może otrzymać punkty tylko za zawody do których jest powołany przez
szkołę oraz ją reprezentuje,
 konkurs nie obejmuje imprez i zawodów pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
 zwycięzca otrzymuje statuetkę i dyplom „Najlepszego Sportowca Szkoły na
Ostrogu”.
3. Kandydaci do tytułu muszą spełniać następujące warunki:
 wyróżniać się postawą i osiągnięciami sportowymi w środowisku szkolnym
i poza nim,
 godnie reprezentować szkołę podczas zawodów sportowych na różnych
szczeblach,
 uzyskać co najmniej bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania
fizycznego,
 uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 uzyskać średnią ocen co najmniej 3,5,
 uczeń nie powinien posiadać ocen niedostatecznych w klasyfikacji
końcoworocznej.

4. Nauczyciele wychowania fizycznego do 10 czerwca danego roku szkolnego,
ogłaszają propozycję nominowanych wg następującej skali punktowej:

Udział w zawodach:

Zdobyte miejsce:

na szczeblu ogólnopolskim – 20 pkt.
na szczeblu wojewódzkim – 15 pkt.
na szczeblu powiatowym – 10 pkt.
na szczeblu miejskim – 6 pkt.
inne zawody niż wyżej wymienione – 5 pkt.

I m. – 10 pkt.
II m. – 8 pkt.
III m. – 6 pkt.
IV m. – 4 pkt.
V m. – 2 pkt.
VI m. i kolejne – 1 pkt.

oraz po spełnieniu wszystkich warunków z pkt. 3.

5. Ostatecznych kandydatów do tytułu przedstawiają nauczyciele wychowania
fizycznego na końcoworocznej klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje wybór kandydata przez jawne głosowanie.
7. Wybór kandydata na Radzie Pedagogicznej jest ostateczny i nieodwołalny.

Regulamin został przyjęty opinią Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
dnia 12 września 2017 r.

