
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO 

SPORTOWCA ABSOLWENTA 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

Tytuł najlepszego sportowca absolwenta przyznaje komisja w składzie: 

 Wice dyrektor ds. sportu 

 Rzecznik Praw Ucznia 

 Przedstawiciele nauczycieli WF  

 

Uczniów do udziału w plebiscycie nominują trenerzy, nauczyciele WF i wychowawcy. 

 

Kryteria udziału w plebiscycie na sportowca absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

19 o tytuł najlepszego sportowca absolwenta ubiegać mogą się uczniowie, którzy: 

 

 Mają z zachowania ocenę wzorowa lub bardzo dobra; 

 W I semestrze ostatniej klasy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0; 

 Reprezentowali szkołę w zawodach sportowych organizowanych przez Zarząd 

Wojewódzki SZS (Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej); 

 Uczestniczyli w zawodach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub 

Międzynarodowe Federacje Sportowe; 

 Przestrzegają zasad fair-play; 

 Cechują się wysoką kulturą osobistą, szanuje siebie i innych ludzi. 

 

W punktacji końcowej pod uwagę bierze się sumę punktów za  

 dwa najlepsze wyniki sportowe osiągnięte w dwóch dowolnych latach w zawodach 

organizowanych przez Zarząd Wojewódzki SZS lub Związki Sportowe (Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy, 

Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie) 

 za ocenę z zachowania i średnią ocen uzyskaną w ostatniej klasie 

 trener (nauczyciel wychowania fizycznego) ucznia w zależności od zaangażowania, 

postawy i aktywności zawodnika może przyznać mu punkty od 1 do 5. 

 



Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez ucznia pod uwagę bierze się kolejny najlepszy 

wynik sportowy. 

Na szczeblu wojewódzkim punktowane są miejsca od 1 do 4 indywidualnie i zespołowo. 

Na szczeblu centralnym punktowane są miejsca od 1 do 16 indywidualnie i zespołowo. 

 

Przelicznik punktowy: 

Zachowanie: 

 Wzorowe - 4 pkt. 

 Bardzo dobre – 1 pkt.  

 

Średnia ocen końcoworoczna 

 4,00-4,25 –1 pkt. 

 4,26-4,50 –2 pkt. 

 4,51-4,75 –3 pkt. 

 4,76-5,00 –4 pkt. 

 5,01-5,25 –5 pkt. 

 5,26-5,50 –6 pkt. 

 5,51-5,75 –7 pkt. 

 5,76-6,00 –8 pkt. 

 

Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim (indywidualnie i zespołowo): 

 miejsce I –10 pkt. 

 miejsce II –9 pkt. 

 miejsce III –8 pkt. 

 miejsce IV –7 pkt. 

 

 

Udział w zawodach sportowych na szczeblu centralnym (indywidualnie i zespołowo): 

 

 miejsce I –32 pkt. 

 miejsce II –28 pkt. 

 miejsce III –25 pkt. 

 miejsce IV–22 pkt. 



 miejsce V –21 pkt. 

 miejsce VI –20 pkt. 

 miejsce VII –19 pkt. 

 miejsce VIII –18 pkt. 

 miejsce IX –17 pkt. 

 miejsce X –16 pkt. 

 miejsce XI –15 pkt. 

 miejsce XII –14 pkt. 

 miejsce XIII –13 pkt. 

 miejsce XIV –12 pkt. 

 miejsce XV –11 pkt. 

 miejsce XVI –10 pkt.  

 

Uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzymuje tytuł Sportowca 

Absolwenta Szkoły w danym roku szkolnym. 

 

 

 

 

 


