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SZKOLNY KONKURS OSKAROWA MŁODZIEŻ  
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SŁOMNIKACH 

 
 

Regulamin konkursu:  
  
Utalentowany uczeń musi zostać dostrzeżony i doceniony przez nauczycieli, rodziców, 
kolegów.  Doceniając, budujemy poczucie jego wartości i wyzwalamy w nim twórczą energię.  
Obowiązkiem szkoły jest eksponowanie osiągnięć i sukcesów młodzieży oraz tworzenie 
pozytywnych wzorców do naśladowania dla pozostałych uczniów. Nagrody przyznawane  
w tym konkursie są wyrazem uznania dla talentów i uzdolnień młodzieży naszej szkoły. 
 
Cele konkursu: 

 Wyłonienie i wyróżnienie uczniów o różnych zainteresowaniach; 

 Rozbudzenie w uczniach pasji i odwagi w szlifowaniu swoich talentów; 

 Promowanie wartości edukacji. 
  
  
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej.  
  
Organizatorami konkursu jest Samorząd Uczniowski klas IV - VIII 
  
W skład kapituły konkursu wchodzą:  

 Dyrektor  

 Pedagog   

 Nauczyciele (opiekun SU i przewodniczący Zespołów Przedmiotowych) 

 Przedstawiciel Rady Rodziców 

 Przedstawiciel Uczniów  
 
Przebieg konkursu:  
Uczniowie nominowani są w następujących kategoriach:  
1. MŁODY PITAGORAS  
„Zna tajemnice wzorów matematycznych w mig obliczy pole powierzchni graniastosłupa oraz 
przewidzi prawdopodobieństwo wystąpienia 6 w totolotku.” 
2. UCZEŃ HIPOKRATESA  
„Kariera doktora medycyny stoi przed nim otworem. Doskonale porusza się w świecie 
chromosomów, leukocytów, trombocytów. Anatomia to dla niego bułka z masłem.” 
3. NAŚLADOWCA PTOLEMEUSZA  

Samorząd Uczniowski Klas IV - VIII SP 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

 



„Świetnie zna się na mapach i wie, które miejsca na świecie warto obejrzeć. Powie Ci, gdzie 
leżą złoża surowców mineralnych i obliczy w mig długość i szerokość geograficzną.” 
 4. KOMPUTEROWY MANIAK  
„Świat programów komputerowych i aplikacji nie jest mu straszny. Bez problemów porusza 
się w wirtualnym świecie.”  
5. MŁODY EINSTEIN  
„Doskonały znawca zjawisk fizycznych, reakcje chemiczne nie mają dla niego tajemnic. 
Zgłębia wiedzę z zapałem i uparcie dąży do rozwikłania wszelkich tajemnic natury.”  
6. POTOMEK SZEKSPIRA  
„Jego wypracowania zachwycają oryginalnością ujęcia. Zawsze potrafi znaleźć odpowiednie 
słowa, by wyrazić swoje refleksję na temat świata i ludzkiego losu. W dodatku jego prace są 
wolne od trapiących wielu uczniów błędów językowych i ortograficznych.”  
7.  NASTĘPCA HERODOTA  
 „Świat przeszłości nie ma dla niego tajemnic. Zagląda do komnat królów, na pola bitew. 
Doskonale wie, że Historia jest nauczycielką życia”  
8. CZYTELNIK ROKU  
„Biblioteka i czytelnia to dla niego drugi dom. Przenosi się oczyma wyobraźni w fikcyjny świat 
czytanych książek. On na pewno „Nie na jeden żywot jest skazany”  
9. URODZONY PICASSO  
 „Już zapewne  niedługo jego talent zaowocuje wystawą w renomowanej galerii sztuki. 
Piękne portrety, pejzaże, kolaże zachwycają od dawna nasze oczy.”  
10. BURSZTYNOWY SŁOWIK  
„Jego głos wprawia w zachwyt nawet tych, którym „słoń nadepnął na ucho”. Słuchając go, 
zapominamy o codziennych troskach i kłopotach i marzymy.”  
11. URODZONY AKTOR  
„Na scenie czuje się jak ryba w wodzie, każda rola to dla niego wyzwanie. Widzów wzrusza, 
rozśmiesza i przyprawia o szybsze bicie serca.”  
12. POLIGLOTA  
„Żaden język obcy nie jest dla niego obcy. Doskonale poradzi sobie jako obywatel świata.”  
13. SPORTSMEN  14. SPORTSMENKA  
„Ich wyczyny sportowe przynoszą chlubę naszej szkole. Nie mają sobie równych na 
parkietach sal gimnastycznych i bieżniach. Ich dewiza życiowa to: „W zdrowym ciele zdrowy 
duch.”  
 15. SPOŁECZNIK ROKU  
„Nie usiedzi spokojnie na miejscu 5 minut, zawsze chce działać, robić coś dla innych. Nie 
znosi nudy i bezczynności. Żadna impreza w szkole nie obejdzie się bez jego udziału.”  
16. MISTRZ  SAVOIR VIVRE`U  
 „Nigdy nie zapomina o używaniu magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień 
dobry, do widzenia. Zawsze spieszy z pomocą tym, którym dzieje się krzywda. Zawsze ustąpi 
miejsca, przepuści w drzwiach, podniesie leżące śmieci. W miejscach publicznych jest 
wzorem do naśladowania.”  
17.  UCZEŃ ROKU  
„Doskonały uczeń, świetny kolega, uczestnik wielu konkursów, aktywny na wielu polach. Jest 
chlubą nie tylko swojej klasy, ale całej szkoły.”  
 



Kandydatów do konkursu „Uczniowskie Oskary”  zgłaszać mogą uczniowie, rodzice  
i nauczyciele do końca  kwietnia. (Karta zgłoszenia zawierać powinna charakterystykę 
osiągnięć ucznia w danej dziedzinie). 
 
W maju kapituła konkursu po dokładnej analizie kart zgłoszeniowych,  nominuje po trzech 
uczniów w każdej kategorii.   
 
Zwycięzców poszczególnych kategorii wyłania się w głosowaniu tajnym. Głosują wszyscy 
członkowie kapituły. Zapieczętowane koperty z głosami członków kapituły przechowuje się 
w zapieczętowanej kopercie. Wyniki są tajne do momentu ogłoszenia na uroczystej gali 
w czerwcu. (Wyniki znają tylko organizatorzy gali oskarowej). 
 
Nagrody:  
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują:  

 dyplom i statuetkę „OSKARA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regulamin konkursu oparto na źródle: 
https://cms-files.superszkolna.pl/sites/1308/cms/szablony/30321/pliki/zlote_sowy.pdf 

https://cms-files.superszkolna.pl/sites/1308/cms/szablony/30321/pliki/zlote_sowy.pdf


KARTA ZGŁOSZENIA  

  

Imię i nazwisko ucznia / klasa - ………………………………………………………………………………………………..  

  

Kategoria - ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Charakterystyka osiągnięć ucznia:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

  

Imię i nazwisko zgłaszającego   (z dopiskiem: rodzic/ uczeń/ nauczyciel)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Data i podpis zgłaszającego  

………………………………………………………………… 

 


