
Regulamin Prymusa Szkoły Podstawowej 

 

1. Prymusem szkoły może zostać wyłącznie uczeń VI klasy, uzyskujący bardzo dobre 

wyniki w nauce i zaangażowany w działalność pozalekcyjną szkoły. 

1.1. Przez bardzo dobre wyniki w nauce należy rozumieć: 

a) brak ocen dostatecznych, dopuszczających i niedostatecznych na półrocze 

i koniec VI klasy; 

b) średnia ocen na półrocze – pełne 4,8 – na koniec roku szkolnego – minimum 5,0; 

c) ocena z zachowania na półrocze – minimum bardzo dobre, na koniec roku 

szkolnego – wzorowe. 

 

2. Zasadniczą część prac związanych z obserwacją i oceną kandydatów na prymusa 

wykonuje powołana przez dyrekcję szkoły pięcioosobowa komisja, w tym opiekun 

samorządu uczniowskiego. 

2.1. Komisja powinna być powołana na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

w danym roku szkolnym; 

2.2. Członkiem komisji może zostać każdy członek Rady Pedagogicznej. 

 

3. Kandydatów na prymusa szkoły zgłaszają wychowawcy klas VI dowolnemu z członków 

wyżej wymienionej komisji. 

3.1. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółową opinię o kandydatach, umożliwiającą 

komisji ocenę ich pracy; 

3.2. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjną Radą 

Pedagogiczną za I semestr; 

3.3. Uzupełnienia opinii powinny być dokonane najdalej na tydzień przed klasyfikacyjną 

Radą Pedagogiczną za rok szkolny; 

3.4. Każdy wychowawca może przedstawić kilku kandydatów spełniających wymagania 

określone w punkcie 1.1. 

 

4. Wyżej wymieniona komisja prowadzi obserwację w trakcie trwania II semestru nauki: 

a) sprawdza rzetelność informacji zawartej w opiniach dostarczonych przez 

wychowawców klas VI; 

b) obserwuje, w porozumieniu z wychowawcami, opiekunami kół zainteresowań, 

organizacji szkolnych itp. dalsze postępy kandydatów; 

c) wystawia ocenę pracy kandydatów według z góry określonych kryteriów; 

d) na tydzień przed ostatnim posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej klas 

VI sprawdza końcowe oceny kandydatów, ich średnie ocen oraz inne osiągnięcia 

w celu ewentualnej końcowej weryfikacji; 

e) wyniki obserwacji w formie punktowej przedstawia Radzie Pedagogicznej, wraz 

z opinią głównego kandydata na prymusa szkoły; poza tym przygotowuje dwie 

kolejne kandydatury w kolejności od najlepszej. 

 

5. Ostateczną decyzję o mianowaniu prymusa szkoły podejmuje klasyfikacyjna, końcowa 

Rada Pedagogiczna dla klas VI, przez przyjęcie lub odrzucenie kandydata komisji zwykłą 

większością głosów. 

5.1. W przypadku odrzucenia kandydata komisji, w analogiczny sposób zostaje 

przeprowadzone głosowanie o przyjęcie lub odrzucenie drugiego kandydata. W razie 

jego odrzucenia prymusem szkoły zostaje trzeci kandydat. 

5.2. W głosowaniu powinien wziąć udział każdy członek Rady Pedagogicznej obecny na 

posiedzeniu. 

 

6. Wystawienie oceny pracy kandydata przez komisję powinno odbyć się na zasadzie 

punktowania. 



6.1. Każdy kandydat może otrzymać punktową ocenę swojego zaangażowania 

pozalekcyjnego w wymiarze od 0 do 30 pkt., otrzymaną jako sumaryczną ocenę 

członków komisji; 

6.2. Każdy członek komisji ocenia zaangażowanie kandydata według czterostopniowej 

skali: 0 pkt., 2 pkt., 4 pkt., 6 pkt., przyjmując 2 pkt. za ocenę przeciętnego 

zaangażowania kandydatów;  

6.3. Do powyższej oceny sumarycznej komisja dodaje punkty za następujące osiągnięcia: 

a) za indywidualne reprezentowanie szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, organizowanych przez organ prowadzący lub nadzorujący pracę 

szkoły, wykluczając wychowanie fizyczne, i za każde kolejne zakwalifikowanie 

się do następnej rundy, jako uczeń klasy VI – po 5 pkt.; 

b) za analogiczne osiągnięcia w klasie V punktować należy na takiej samej zasadzie, 

ale po 3 pkt.; 

c) za indywidualne i drużynowo reprezentowanie szkoły w konkursach pod 

patronatem prezydenta Piły po 4 pkt. oraz dodatkowo po 4 pkt. za zajęcie miejsca 

w finale konkursu łącznie z wyróżnieniem; 

d) za analogiczne osiągnięcia w klasie V punktować należy na takiej samej zasadzie, 

ale po 3 pkt.; 

e) za indywidualne reprezentowanie szkoły w innego typu konkursach, 

np. plastycznych, „Kangur”, wiedzy o życiu danej osoby itp., z wykluczeniem 

zawodów sportowych, i za każde kolejne zakwalifikowanie się do następnej 

rundy, jako uczeń klasy VI – po 3 pkt. z zastrzeżeniem, że maksymalnie można 

uzyskać 9 pkt.; 

f) za analogiczne osiągnięcia w klasie V punktować należy na takiej samej zasadzie, 

ale po 1 pkt. z zastrzeżeniem, że maksymalnie można uzyskać 3 pkt.; 

g) za zbiorowe reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju drużynowych konkursach 

i dodatkowo za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu, z wykluczeniem 

zawodów sportowych, jako uczniowie klas VI – po 2 pkt. z zastrzeżeniem, że 

maksymalnie można uzyskać 6 pkt.; 

h) za indywidualne i grupowe reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych 

i za każde zakwalifikowanie się do następnej rundy zawodów, jako uczeń klasy 

VI – indywidualnie – po 5 pkt. – grupowo – po 2 pkt., z zastrzeżeniem, że za 

osiągnięcia sportowe można maksymalnie uzyskać 10 pkt.; 

i) za średnią ocen wyższą o każdą 0,1 od 5,00 po 3 pkt.; 

6.4. Komisja może dalej różnicować lub uzupełnić powyższą skalę, dbając 

o adekwatność oceny punktowej do wysiłku kandydata; 

6.5. W przypadku zdobycia przez kandydatów identycznej oceny punktowej o kolejności 

ich przedstawienia Radzie Pedagogicznej decyduje średnia ocen uzyskanych na 

koniec roku przez kandydata. 

 

7. Jeżeli drogą regulaminową nie ustali się kandydata na prymusa szkoły, Rada 

Pedagogiczna będzie mogła przyznać indywidualne nagrody dla najlepszego ucznia 

w każdej klasie VI.  
Aktualizacja – 24 stycznia 2014r. 


