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Złote Pióra 
 

-  system motywacyjny skierowany do wszystkich uczniów IV-VIII Szkoły Podsta-

wowej nr 5 w Bolesławcu. 

Głównym jego celem jest motywowanie uczniów do efektywnej pracy. System 

realizuje również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2021/2022: 

 

• Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

• Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pe-

dagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych.  

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.  

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  

• Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecz-

nych. 

• Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych po-

staw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

• Działanie na rzecz szerokiego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wpro-

wadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, naucza-

nia historii, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowie-

dzialności za środowisko naturalne. 

ZŁOTE PIÓRA 

2020/2021 
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Skład osobowy zespołu: 

Agata Pińczuk-Burdzy, Marzena Bronowicka, Magdalena Cisło,  Agnieszka Durda,  

Anna Skrabucha, Agnieszka Mikiciuk, Beata Burdzy, Robert Bieliński, Agnieszka Noworol,  

Dariusz Adamczyk, Beata Górska – Rabczewska. 

 

 

Regulamin 

1. W ciągu całego roku nauczyciel danego przedmiotu nominuje  uczniów w swojej dziedzinie. 

2. Nominowanym może być każdy uczeń szczególnie ten, który włożył duży wysiłek w zdoby-

wanie wiedzy i umiejętności. 

3. Zwycięzcę wyłania komisja, w skład której wchodzą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 

w Bolesławcu. 

 

➢ Kryteria komisji brane pod uwagę: 

a) podstawowe, które nominowany uczeń musi spełniać:  

 

• wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy i umiejęt-

ności; 

• wzorowa/ bardzo dobra postawa ucznia w szkole i 

poza nią; 

b) dodatkowe: 

• udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych szkolnych i pozaszkol-

nych; 

• zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy;  

• udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

4. Nauczyciel informuje ucznia o nominacji/ lub jej utracie podczas zajęć lekcyjnych wraz z 

ustnym uzasadnieniem. 

5. Wychowawca informuje rodziców o nominacjach uczniów podczas zebrań rodzicielskich. 

6. Warunkiem utrzymania przez ucznia zdobytej nominacji jest dalsze spełnianie wymaganych 

podstawowych kryteriów. 

7. Nazwiska osób nominowanych upubliczniane będą na tablicy szkolnej. 

8. Pierwsze nominacje pojawić powinny się do końca listopada. Kolejne, na bieżąco w ciągu 

roku szkolnego, aż do15 maja. Uczniowie zgłoszeni po wyznaczonym terminie nie będą wpi-

sani na listę nominowanych.  

 

➢ Propozycja kategorii: 

 

- blok humanistyczny: 

• język polski 

• język niemiecki 

• język angielski 

• historia/WOS 
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- blok matematyczno-przyrodniczy: 

• matematyka 

• nauka [chemia/fizyka] 

• biologia  

• geografia 

 

- blok aktywizujący: 

         plastyk 

         muzyk 

         technik 

         pasjonat [ np. modelarz, fotografik, tancerz, kronikarz 

         aktywny społecznik 

         wybitny sportowiec 

         szkolny omnibus 

         mistrz taktu i empatii. 

9. Podsumowanie nominacji uczniowskich wraz z ogłoszeniem zwycięzców wieńczy uroczy-

stość zwana Gala „ Złote Pióra” organizowana przez zespół pod koniec roku szkolnego. 

 

10. Dokumentowanie działań: 

 

- nominacje miesięczne oraz odwołania nominacji na przygotowanych przez zespół kartach – 

wpisy nauczycieli na tablicy w pokoju nauczycielskim, 

- protokół z posiedzenia komisji wyboru zwycięzcy w obrębie poszczególnych kategorii – 

skład której tworzy Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. 


