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ПОЛОЖЕННЯ

про шкільний конкурс “Учень року”

З метою підвищення рівня навчання учнів, формування активної життєвої позиції та
стимулювання школярів за результатами навчання та громадської діяльності.
Оголошено шкільний конкурс “Учень року” в 7 номінаціях.
Умови конкурсу
В конкурсі “Учень року” можуть брати участь учні 5-11 класів, які своїм навчанням,
вчинками та перемогами впишуть яскраву сторінку в історію школи.
Критерії в номінаціях:
• Кращий учень року – високий рівень навчання (за підсумками І та ІІ семестрів)
- зразкова дисципліна та активна життєва позиція;
- участь у громадському житті школи, проектах, олімпіадах, конкурсах;
- високі моральні якості;
- ставлення до батьків, вчителів, однокласників, стосунки в сім’ї, за місцем проживання.
• Прометей науки
- високий (достатній) рівень навчання та культури поведінки (І,ІІ семестр)
- участь та перемога в І,ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад; МАН.
• Молода генерація
- старанне навчання,
- високий рівень культури. свідомості та патріотизму щодо Батьківщини, рідної школи,
державної мови;
- участь у акціях, Інтерактах тощо.
• Вдалий старт
- старанне навчання, дисциплінованість, перемоги на спортивних аренах та змаганнях.
• Творчий злет
- старанне навчання, перемога у творчих конкурсах, художній самодіяльності та ін.
• Лідер самоврядування
- активна участь в організації громадської роботи школи.
• Надія майбутнього
відзначення успіхів молодших школярів.

Терміни проведення конкурсу
Конкурс проводиться в два етапи:
І етап до 20 січня (за підсумками І семестру) – визначаються переможці І етапу.
ІІ етап до 20 квітня (ІІ семестр) – визначається „Кращий учень” та переможці в
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номінаціях.
Підведення підсумків конкурсу
Підведення підсумків конкурсу проводиться в класах (на загальних зборах) до 30 грудня
та 10 квітня. Рішення про висунення кандидатур з певної номінації подається до
парламенту школи та в навчальну частину.
Рада школи на своєму засіданні до 15 січня та 15 квітня приймає рішення про визначення
учнів по 1 в кожній номінації.
Педагогічна рада на своєму засіданні до 15 січня та 15 квітня приймає рішення про
визначення учнів по 1 в кожній номінації.
Для остаточного підведення підсумків створюється комісія в складі:
Бунякін Д.В. – директор школи
Пальтова Т.А. – заступник директора з навчально – виховної роботи
Жук Н.А. – заступник директора з навчально - виховної роботи
Завіновський В.І. – заступник директора з виховної роботи
Шемшур Т.П. – голова ради школи
президент школи
віце-президент
Горай А.В. – соц. педагог
Комісія підводить підсумки до 20 січня та 20 квітня та подає їх на затвердження Радою
школи.
Оголошення підсумків конкурсу проводиться на інавгурації переможців до 25 квітня.
Нагороди переможців
Переможцям конкурсу “Учень року” вручаються:
• пам’ятні стрічки
• подарунки
• стипендії
Підсумки конкурсу оголошуються в шкільній газеті “Альтаїр”.
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