
REGULAMIN      KONKURSU      

„ZŁOTA    DZIESIĄTKA” 

 

Konkurs „Złota Dziesiątka” prowadzony jest w celu 
wyłonienia uczniów osiągających najwyższe wyniki    w 
nauce, zdobywających  sukcesy w dyscyplinach 
sportowych, uczniów szczególnie uzdolnionych w innych 
dziedzinach artystycznych i naukowych oraz 
wyróżniających się pozytywną postawą uczniowską. 
Laureaci zostaną wyłonieni   spośród uczniów  Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Bilczy. Ideą konkursu jest 
promowanie wśród uczniów wiedzy, twórczej i aktywnej 
postawy życiowej, dążenia do samokształcenia oraz 
pełnego rozwoju osobistego. 

     Kryteria wyboru uczniów do „Złotej Dziesiątki” 

w Szkole Podstawowej 

 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki”  uczniów                                         
z najwyższymi wynikam w nauce: 

Uczniowie z klas  IV-VI Szkoły Podstawowej 

 osiągają wysoką średnią ocen 
 regularnie uczęszczają na zajęcia  
 wyróżniają się wysoką kulturą osobistą                                  

i nienaganną postawą ucznia 
 są wzorem do naśladowania dla innych uczniów 



 czynnie włączają się w życie szkoły 
 swoją postawą aktywizują i mobilizuje innych do 

działania 

 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki” uczniów zdobywających 
sukcesy w dyscyplinach sportowych: 

Uczniowie klas I- VI Szkoły Podstawowej 

 biorą  udział w zawodach szkolnych                                        
i międzyszkolnych 

( liczy się ranga zawodów i zdobyte miejsce, mogą to być 
zawody indywidualne jak i grupowe) 

 uczestniczą w zajęciach  sportowych na terenie szkoły  
 biorą udział w zajęciach organizowanych przez 

gminne lub miejskie kluby sportowe  
 popularyzują  sport w szkole i środowisku lokalnym 

 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki” uczniów zdobywających 
sukcesy w dziedzinach artystycznych  i innych poza 

dydaktycznych i sportowych: 

Uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej 

 biorą udział w różnego rodzaju konkursach  

         ( liczy się ranga konkursów i zdobyte miejsce, mogą 
to być konkursy indywidualne  i  grupowe)  

 



Kryteria  wyboru  uczniów do ,,Złotej Dziesiątki” 

w  Gimnazjum 

 „Złota dziesiątka” wybierana jest w 3 kategoriach:  

1. uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce, 
2. uczniowie odznaczający się najwyższa frekwencją 

na zajęciach lekcyjnych 
3. uczniowie odznaczający się wzmożoną pracą na 

rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki”  uczniów z najwyższymi 
wynikam w nauce:  

• osiągają wysoką średnią ocen 
• osiągają sukcesy w różnego rodzaju konkursach i 

olimpiadach  
• regularnie uczęszczają na zajęcia  
• wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i nienaganną 

postawą ucznia 
• są wzorem do naśladowania dla innych uczniów 
• swoją postawą aktywizują i mobilizuje innych do 

działania 

 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki” uczniów osiągających 
najwyższą frekwencję  na zajęciach lekcyjnych.  

• osiągają wysoką frekwencję na zajęciach 
• punktualnie przychodzą na lekcje 
• wyróżniają się kulturą osobista i nienaganną postawa 

ucznia 



 
 

Kandydaci do „ Złotej Dziesiątki” uczniów najaktywniej 
biorących udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

lokalnego:  

• zdobyli najwyższa ilość punktów dodatnich z 
zachowania 

• biorą czynny udział w organizacji i przygotowaniach 
imprez i uroczystości szkolnych 

• angażują się w pomoc koleżeńską 
• działają w wolontariatach, udzielają się na rzecz 

środowiska lokalnego. 
• występują z inicjatywą uczniowską. 

 

Uczniowie, którzy na I i II semestr znajdą się w pierwszej 
trójce wyróżnionych w każdej z kategorii, otrzymują 
nagrodę dyrektora szkoły w postaci statuetki. 

Uczniowie, którzy kolejno przez 3 lata będą 
zakwalifikowani do „Złotej dziesiątki” uczniów 
wyróżniających się otrzymują „Złotą tarczę” 
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