
„Pracowita Mrówka”
Procedury przyznawania nagrody

1.  Uczniowie  klas  I-VIII  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Janusza  Kusocińskiego  w  Myśliborzu
zdobywają w kolejnych miesiącach tytuł „Małej Pracowitej Mrówki”.

2. Tytuł „Małej Pracowitej Mrówki” przyznaje się dwa razy w roku szkolnym:
a) na koniec I semestru (styczeń/luty);
b) na koniec II semestru (czerwiec).

3.  Tytuł  „Małej  Pracowitej  Mrówki”  przyznaje  się  osobom,  które  wytrwale  i  na  miarę  swoich
możliwości  dążą  do  wyznaczonego  sobie  celu.  Tytuł  otrzymują  dzieci,  które  mimo  dużego
zaangażowania  i  wkładanego  wysiłku  nie  osiągnęły  na  poziomie  I-III  wywróżenia  w  postaci
promocji z wyróżnieniem, a na poziomie IV-VI średniej 4,75.

4.  Kandydatów do uzyskania tytułu „Małej  Pracowitej  Mrówki” typują uczniowie,  nauczyciele,
rodzice, wychowawcy.

5. Koordynatorem przyznawania tytułu „Małej Pracowitej Mrówki” w danej klasie są wychowawcy
klas.

6. Potwierdzeniem zdobycia tytułu „Małej Pracowitej Mrówki” jest dyplom.

7. Zdobyte przez uczniów dyplomy powinny być przez wychowawców klas wyeksponowane na
tablicy ogłoszeniowej w salach lekcyjnych wyróżnionych dzieci.

8. Imiona i nazwiska wyróżnionych uczniów wraz ze wspólną fotografią umieszczone zostaną na
tablicy SU oraz na stronie internetowej szkoły.

9. W każdym oddziale klasowym można wręczyć maksimum 3 tytuły „Małej Pracowitej Mrówki”.
Dopuszcza  się,  w  wyjątkowych  przypadkach,  wręczenie  więcej  niż  3  tytułów  na  wniosek
wychowawcy i po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

10. Zdobycie dwóch dyplomów uprawnia ucznia do otrzymania wyróżnienia w postaci „Odznaki
Pracowitej Mrówki”.

11.  „Odznaki  Pracowitej  Mrówki”  wręczane  są  na  uroczystym  apelu  związanym  z  rozdaniem
nagród  na  zakończenie  danego  roku  szkolnego  w  obecności  wszystkich  uczniów,  rodziców  i
zaproszonych gości.

Warunki otrzymania „Odznaki Pracowitej Mrówki”:
a) zdobycie 2 tytułów „Małej Pracowitej Mrówki”;
b) uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;
c) uzyskanie akceptacji SU;
d) uzyskanie minimum dobrej oceny z zachowania.

12. Forma „Odznaki Pracowitej Mrówki” - plakietka ufundowana przez Radę Rodziców.

13.  W szkole  prowadzona  jest  Księga  Pracowitych  Mrówek.  Zapisywane  są  w  niej  imiona  i
nazwiska uczniów, którzy otrzymali tytuł „Małych Pracowitych Mrówek”.

14. Księgę prowadzi wyznaczony przez Radę Pedagogiczną nauczyciel.


