
 

załącznik nr 10 

do Statutu Szkoły SP nr 11 

w Poznaniu 

 

Regulamin przyznawania MEDALU DEZYDEREGO 

 

 

1. W ciągu roku szkolnego uczniowie prezentują swoje zdolności, 

umiejętności i wiedzę w szkole i poza szkołą.  

2. Do 31 maja Kapituła Medalu Dezyderego – nauczyciele SP 11, 

wybierają uczniów do nagrody w poszczególnych kategoriach: 

- Mistrz edukacji wczesnoszkolnej klasy I – III, 

- Mistrz wiedzy ogólnokształcącej oraz przedmiotów sportowych  

   i artystycznych, 

- Społecznik roku, 

- Mistrz kultury osobistej 

3.  Medal Dezyderego, nie musi być przyznawany co roku i we 

wszystkich kategoriach. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie Medali odbywa się podczas 

uroczystości poprzedzającej zakończenie roku szkolnego. 

5. Uczniowie którym przyznano Medale są prezentowani na stronie 

www.sp11poznan.pl 

 
Regulaminy poszczególnych kategorii: 

 

Mistrz edukacji wczesnoszkolnej klasy I – III 

 

1. Tytuł Mistrza Edukacji Wczesnoszkolnej otrzymuje uczeń: 
- którego wiadomości i umiejętności wykraczają poza podstawę   

programową, 

- chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, osiąga     

w nich   sukcesy, 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest zawsze do nich przygotowany, 

- jest koleżeński, przestrzega zasad dobrego zachowania. 

 

 

 

 

 

http://www.sp11poznan.pl/


Mistrz wiedzy ogólnokształcącej oraz przedmiotów sportowych  

i artystycznych 
 

2. Tytuł Mistrza otrzymują uczniowie: 
- których wiadomości i umiejętności nie ograniczają się do poziomu        

wymagań podstawy programowej,  

- reprezentujący szkołę w konkursach, zawodach mitingach i osiągający  

w nich sukcesy, 

- poszerzający samodzielnie swoją wiedzę i umiejętności, 

- są kreatywni i gotowi do podejmowania dodatkowych zadań, 

- w swojej dziedzinie potrafią się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami, 

- wykazują się szczególnym zaangażowaniem oraz twórczą postawą,   

dzięki której inicjują liczne działania. 

 

Społecznik roku 

 

3. Społecznikiem roku może zostać osoba, która: 

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, 

- jest zaangażowana w rozwiązywanie problemów występujących w   

klasie i w szkole, 

- bezinteresownie włącza się w działania na rzecz szkoły i środowiska   

lokalnego, 

- jest wrażliwa na potrzeby innych ludzi żyjących dookoła, 

- jest gotowa do niesienia pomocy potrzebującym, 

- przejawia wysoki poziom kultury osobistej. 

 

Mistrz kultury osobistej 

 
4. Tytuł Mistrza Kultury Osobistej może otrzymać uczeń, który: 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, z szacunkiem odnosi się do osób  

dorosłych i rówieśników,  

- jest wzorem do naśladowania dla innych, 

- swoją postawą i aktywnością ma pozytywny wpływ na innych, 

- wyróżnia się życzliwością i chęcią pomocy,  

- wie, jak się zachować w każdej sytuacji. 
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