
 

 

Nagroda im. Aleksandra Doby "Osobowość Roku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby  

w Gdańsku” 

 

Zawsze zaczynaj od siebie. Wymagaj od siebie. Nie zadowalaj się byle czym. Ćwicz swój charakter 

mierząc się z wyzwaniami. 

 

Aleksander Doba 

 

REGULAMIN: 

Cel i charakter nagrody: 

Celem przyznania Nagrody im. Aleksandra Doby "Osobowość Roku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 

Doby w Gdańsku” jest wyróżnienie uczniów, których cechuje postawa prospołeczna, a ich działalność i 

rozwój może być wzorem dla społeczności szkolnej. 

Nagroda im. Aleksandra Doby "Osobowość Roku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku” 

ma charakter wyróżnienia w postaci nagrody rzeczowej dla ucznia lub uczennicy, którzy wyróżniają się 

na tle innych w wymienionych obszarach:  

- wyróżnia się postawą koleżeńską wobec kolegów i koleżanek; 

- zdecydowane reaguje na przejawy agresji i przemocy w szkole; 

- dostrzega ludzi wymagających pomocy i zgłasza ten fakt odpowiednim osobom; 

- angażuje się w działania charytatywne i prospołeczne; 

- poprzez autorefleksję i pracę nad sobą oraz umiejętność przyjęcia pomocy od osób, które mogą jej 

udzielić, poprawił znacząco swoje zachowanie, wyniki nauczania lub uzyskał wybitne postępy w danej 

dziedzinie. 

2. Uczeń lub uczennica, którzy otrzymują Nagrodę im. Aleksandra Doby "Osobowość Roku Szkoły 

Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku” powinni w szczególności swoim zaangażowaniem 

społecznym dawać świadectwo wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

3. Fundatorem Nagrody jest Organ Prowadzący i Rada Rodziców, a nagroda ma postać statuetki i 

prezentu.  

  

 

Postanowienia ogólne: 



1. Nagroda przyznawana jest przez Radę Pedagogiczną Morskiej Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandra Doby w Gdańsku na wniosek Kapituły Nagrody. 

2. Skład Kapituły: Dyrektor Szkoły lub wyznaczony Wicedyrektor, psycholog szkolny i pedagog, 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego oraz Przewodniczący Rady Rodziców.  

3. Nagrodę mogą otrzymać wyłącznie uczniowie Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 

Doby w Gdańsku. 

Kryteria przyznawania nagrody: 

1. Podstawowym kryterium przyznania wyróżnienia jest praca na rzecz innych, angażowanie się 

w pracę charytatywną i prospołeczną, aktywność na polu kultury i sportu, praca nad 

samorozwojem, rozwój pasji i pokonywanie własnych ograniczeń. 

2. Dodatkowymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie wniosku o 

przyznanie nagrody przez Radę Pedagogiczną powinny być informacje o: 

- prezentacji na forum pozaszkolnym własnego dorobku twórczego (np. literackiego, 

artystycznego, naukowego, technicznego),          

- efektywnym działaniu w organizacjach szkolnych (potwierdzenia opiekunów) i pozaszkolnych (np. 

harcerstwo),                                                                                         

- angażowaniu się w życie klasy, szkoły i środowiska (konkretne dokonania)., np.: przekazywanie 

informacji dotyczących lekcji uczniom nieobecnym na zajęciach za pomocą dostępnych środków, 

pożyczanie zeszytu lub udostępnianie notatek uczniom nieobecnym w taki sposób, by mogli z nich 

skorzystać, pomaganie w nauce i odrabianiu, pomaganie przy organizowaniu imprez klasowych lub 

szkolnych, wykonywanie prac na rzecz klasy i szkoły zgodnie z talentem i umiejętnościami, 

zachęcanie rówieśników do pomocy i udziału w pracach na rzecz szkoły 

- o wysokim poziomie kompetencji emocjonalnych i społecznych ucznia/uczennicy: potrafi przyjąć 

słowa konstruktywnej krytyki i ma dystans do siebie, umie panować nad emocjami i wyraża je w 

sposób ogólnie akceptowany, jest uśmiechnięty i pogodny pomimo trudności życiowych, potrafi 

zachęcić klasę do aktywności na forum szkolnym i pozaszkolnym, stara się poprawiać atmosferę i 

relacje w klasie, potrafi załagodzić konflikty, rozwiązać problemy. 

3. Nagroda może zostać przyznana uczniowi/uczennicy bez spełniania obowiązkowych kryteriów 

w sytuacji zaistnienia okoliczności, które będą godne uznania ze względu na dużą wartość 

wychowawczą lub za wyjątkową postawę. 

 

 Zasady przyznawania nagrody: 

1. Wnioskodawcą może być każdy pracownik Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 

Doby, Samorząd Szkolny lub grupa min. 3 uczniów. 

2. Wniosek oprócz zgłoszenia kandydata musi zawierać uzasadnienie zawierające informacje o 

spełnianiu wymogów nagrody opisanych wyżej.  

3. Wniosek będzie można złożyć w formie tradycyjnej (na gotowym formularzu) u każdego 

wychowawcy jak również u psychologa i pedagoga szkolnego. 

 

 



Przyznanie nagrody: 

1. Wnioski o nagrodę podlegają ocenie formalnej, którą przeprowadza Kapituła Nagrody.  

2. Po dokonanych czynnościach Kapituła Nagrody przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydata 

lub kandydatkę do nagrody.  

3. Rada w głosowaniu jawnym wybiera laureata, laureatkę lub laureatów. 

4. Liczbę nagród w danym roku szkolnym ustala Fundator Nagrody. 

5. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Nagroda lub nagrody są wręczane na uroczystości zakończenia roku szkolnego przez 

Dyrektora Szkoły. 


