Mistrz Kultury Osobistej

Regulamin przyznawania tytułu Mistrza Kultury Osobistej

Jest tytułem honorowym w Szkole Podstawowej nr 68, przyznawanym decyzją Dyrektora Szkoły
uczniom szczególnie wyróżniającym się w zachowaniu. Uczniowie, którzy go otrzymają, mają
prawo do noszenia odznaki honorowej, która może być odebrana wraz z tytułem, jeżeli wyróżniony
uczeń rażąco naruszy zasady określone regulaminem.
Uczeń, ubiegający się o tytuł Mistrza Kultury Osobistej, musi stosować się do poniższych zasad:
1. Stosuje się do Regulaminu Szkoły.
2. Kulturalnie zachowuje się na uroczystościach szkolnych – szanuje symbole narodowe.
3. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
4. Dba o czystość języka, nie używając wulgaryzmów.
5. Używa zwrotów grzecznościowych na co dzień.
6. Uważnie słucha innych, właściwe reaguje na uwagi.
7. Odnosi się z szacunkiem do osób starszych i rówieśników.
8. Pomaga innym.
9. Dba o swój wygląd i higienę osobistą .
10. Dba o estetykę szkoły.
11. Nie stosuje przemocy.
12. Nie stosuje używek.

Opracował Samorząd Szkolny pod kierunkiem Jolanty Nowackiej i Elżbiety Brożek

Regulamin przyznawania tytułu Małego Mistrza Kultury Osobistej uczniom klas III
Uczniowie klas III zapoznają się z Regulaminem na początku roku szkolnego, wychowawca
przypomina o zasadach przyznawania tytułu przynajmniej raz w semestrze.
Pod koniec roku szkolnego, na początku czerwca, w każdej klasie trzeciej, uczniowie
zgłaszają wychowawcy kandydatury kolegów ze swojej klasy do tytułu Małego Mistrza
Kultury Osobistej (spełniających wymienione poniżej kryteria). W głosowaniu tajnym
uczniowie wybierają jednego Małego Mistrza Kultury Osobistej w każdej klasie. W
przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kilku uczniów mogą uzyskać
równorzędne tytuły.
Wychowawcy konsultują kandydatury w zespole nauczycieli 0  III i wspólnie decydują
o ostatecznym wyborze, o którym następnie informują Radę Pedagogiczną podczas obrad
rady klasyfikacyjnej.
Wybrani uczniowie otrzymują tytuł honorowy na uroczystości pożegnania klas III oraz wpis
na świadectwie w rubryce „Szczególne osiągnięcia”.
Uczeń, ubiegający się o tytuł Małego Mistrza Kultury Osobistej, musi stosować się do
poniższych zasad:
1. Stosuje się do Regulaminu Szkoły.
2. Kulturalnie zachowuje się na uroczystościach szkolnych – szanuje symbole
narodowe.
3. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
4. Dba o czystość języka, nie używając wulgaryzmów.
5. Używa zwrotów grzecznościowych na co dzień.
6. Uważnie słucha innych, właściwe reaguje na uwagi.
7. Odnosi się z szacunkiem do osób starszych i rówieśników.
8. Pomaga innym.
9. Dba o swój wygląd i higienę osobistą .
10. Dba o estetykę szkoły.
11. Nie stosuje przemocy.
12. Jest dobrym przykładem dla innych.

Przyjęty na radzie pedagogicznej w dniu 11 września 2013
Opracował Zespół Wychowawców 0 – III
na podstawie kryteriów wyboru
Mistrza Kultury Osobistej klas IVVI
wrzesień 2013 r.

