
REGULAMIN 

przyznawania nagrody i tytułu „MISTRZ SPORTU” 

 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 

 

 

1. Wyróżnienie to będzie przyznawane uczniom kończącym szkołę, za całokształt osiągnięć w 

sporcie. 

2. Kandydatów do nagród proponują wychowawcy klas VIII po wcześniejszym uzgodnieniu z 

nauczycielami wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę ocenę zachowania, która na koniec 

VI-VIII klasy oraz na I półrocze klasy VIII nie może być niższa niż dobra. 

3. Osiągnięcia kandydatów zostaną ocenione według następującej skali: 

1) Indywidualne lub zespołowe zawody rangi mistrzowskiej SZS na szczeblu: 

a) ogólnopolskim lub makroregionu – niezależnie od miejsca – 16 pkt 

b) wojewódzkim    za zajęcie I-III miejsca – 15-13 pkt 

za udział – 12 pkt 

c) rejonowym    za zajęcie I-III miejsca – 11-9 pkt 

za udział – 8 pkt 

d) powiatowym    za zajęcie I-III miejsca – 7-5 pkt 

za udział – 4 pkt 

e) miejskim    za zajęcie I-III miejsca – 3-1 pkt 

4. Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich osiągnięć kandydatów zespół nauczycieli 

wychowania fizycznego wyłoni „Mistrza Sportu”. 

5. Z listy proponowanych uczniów zostanie wyłoniona finałowa piątka uczniów ( z najwyższą 

liczbą punktów), którzy stanowić będą kandydatów do tytułu „Mistrza Sportu” Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Pile. 

6. Zmiany do Regulaminu przyznawania nagrody i tytułu „MISTRZ SPORTU” wprowadza 

Dyrektor Szkoły. 

7. Regulamin przyznawania nagrody i tytułu „MISTRZ SPORTU” wprowadza się w życie 

Zarządzeniem Dyrektor Szkoły. 

8. Załącznikami do Regulaminu przyznawania nagrody i tytułu „Mistrz Sportu” są: 

1) Załącznik 1 – karta kandydata; 

2) Załącznik 2 – protokół. 

9. Regulamin przyznawania nagrody i tytułu „MISTRZ SPORTU” wchodzi w życie 8 września 

2022 roku.  

 

 



(załącznik 1) 

KARTA KANDYDATA 

UCZEŃ KLASA ZAWODY ZSZ 

(SZCZEBEL + 

PUNKTY) 

SUMA PUNKTÓW 

    

 

 



(załącznik 2) 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO NAGRODY I TYTUŁU „MISTRZA SPORTU” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PILE 

 ROK SZKOLNY ………../………… 

 

W dniu ……………………r. w Szkole |Podstawowej nr 6 w Pile odbyły się wybory              

kandydatów do nagrody i tytułu „Mistrza Sportu”. 

Tabela z podsumowaniem punktowym kandydatów. 

UCZEŃ KLASA ZAWODY ZSZ 

(SZCZEBEL + 

PUNKTY) 

SUMA PUNKTÓW 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego po wnikliwym przeanalizowaniu osiągnięć kandydatów 

przyznaje nagrodę i tytuł „Mistrza Sportu” 

…………………………………………………………………. 

(uczeń, klasa) 

 

|Poniżej lista pięciu uczniów z najwyższymi osiągnięciami w kolejności od „Mistrza Sportu” 

 

Uczeń/klasa 

1. ………………………………………………………….  ……………. 

2. ………………………………………………………….  ……………. 

3. ………………………………………………………….  ……………. 

4. ………………………………………………………….  ……………. 

5. ………………………………………………………….  ……………. 

SKŁAD KOMISJI: 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - ……………………………………………….. 

CZŁONEK KOMISJI     - ……………………………………………….. 

CZŁONEK KOMISJI     - ……………………………………………….. 


