
Załącznik nr 14  Statutu Zespołu Szkół 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAK KORCZAKOWSKICH 

„Odznaki Korczakowskie” są nagrodą za całoroczną, żmudną pracę uczniów klas VI-VIII 
Szkoły Podstawowej nr 23 Specjalnej, Publicznego Gimnazjum nr 7 Specjalnego, SPDP oraz 
branżowej Szkoły I stopnia nr 4 Specjalnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka 
w Pszczynie. Jest to wyróżnienie ucznia za jego zdolności, za serce, za pomoc, za 
umiejętności i starania. Dowód uznania całorocznego wysiłku. Ważne są przede wszystkim 
próby dostrzeżenia różnych stron osobowości dziecka, jego indywidualnych zalet. 
Realizujemy w ten sposób Korczakowskie przekonanie, że w każdym człowieku jest coś 
dobrego, wartościowego, staramy się to dostrzec i docenić, wskazujemy i umożliwiamy drogę 
do „sławy”. 

I. KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNAK: 

1. Po pierwszym semestrze przyznawane są nominacje do odznaczeń- propozycje mogą być 
zgłaszane przez uczniów, wychowawcę, nauczycieli i pracowników szkoły. Kandydatury 
do nominacji muszą być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną ( rubryka w druku 
klasyfikacji) Uczniowie nominowani otrzymują na apelu stosowny dokument.    

2. Odznaki korczakowskie wraz z dyplomem przyznawane są na zakończenie roku 
szkolnego podczas uroczystego apelu, każdemu spełniającemu ustalone kryteria uczniowi, 
który został nominowany w pierwszym semestrze i nadal spełnia wyznaczone wymagania. 
Uczniowie do nagrody zostają wytypowani przez swoich kolegów, wychowawcę, 
nauczycieli lub organizację szkolną, ich kandydatura musi zostać zatwierdzona przez 
zespół klasowy oraz Radę Pedagogiczną.  

3. W każdym oddziale klasowym  można wręczyć 1 nominację i 1 Odznakę Korczakowską.  
4. Wyróżnieni uczniowie mają prawo do noszenia przyznanych odznak codziennie w czasie 

następnego roku szkolnego. Prawo to może zostać odebrane w przypadku szczególnego 
naruszenia regulaminu szkoły. 

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

6. Formą odznaki jest plakietka i dyplom. 

 

 

 



 

II. WYMAGANIA DLA UCZNIÓW NOMINOWANYCH I ODZNACZONYCH 

 Osiągający sukcesy  

w zakresie sztuki: 

 Reprezentuje szkołę na przeglądach i festiwalach piosenki. ( L i U) 
 Bierze udział w przygotowaniach szkolnych imprez i uroczystości.(L i U) 
 Bierze udział i ma osiągnięcia w konkursach plastycznych .(L i U) 
 Aktywnie uczestniczy w dekorowaniu i wykonywaniu gazetek, wystroju szkoły.(L i U) 

lub w dziedzinie sportu: 

 Bierze czynny i systematyczny udział w zajęciach sportowych w szkole lub poza nią. 
 Reprezentuje szkołę lub pozaszkolne kluby sportowe w zawodach. Jego końcoworoczna ocena 

z wychowania fizycznego jest przynajmniej bardzo dobra. 

Poszukiwacz Wiedzy  

 Jest laureatem konkursów szkolnych.( L i U) 
 Bierze udział w konkursach międzyszkolnych.( L ) 
 Dzieli się z innymi samodzielnie wyszukanymi informacjami i ciekawostkami.( L) 
 Systematycznie bierze udział w zajęciach wyrównawczych. ( L i U) 
 Rzetelnie wykonuje obowiązki uczniowskie. ( L i U) 
 Osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. ( L i U) 
 Nie miał żadnej uwagi negatywnej na chmurce 
 Ma średnią ocen co najmniej 4.5. 

Mistrz Dobrego Zachowania 

 Cechuje się wysoką kulturą osobistą. 
 Odznacza się estetycznym wyglądem stosownym do wieku i sytuacji zgodnie z ogólnie 

przyjętymi normami. 
 Używa zwrotów grzecznościowych. 
 Z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych  i rówieśników. 
 Dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów. 
 Jest życzliwy, uczynny i uczciwy. 
 Nie miał żadnej uwagi negatywnej na chmurce. 
 Rocznie zdobywa co najmniej 10 pozytywnych uwag na serduszku. 

 

 

 

 

 



REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI 

JAK KORCZAK - 

Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie. 

 

1. Organem odpowiedzialnym za przyznawanie statuetki JAK KORCZAK jest Dyrektor ZSnr3. 
2. Przyznawanie statuetki ma na celu popularyzację wśród uczniów postawy człowieka prawego, 

dlatego też kandydat powinien wyróżniać się : 
 szacunkiem wobec drugiego człowieka,  
 wysoką kulturą osobistą,  
 postawą życzliwości wobec koleżanek,  kolegów oraz pracowników szkoły, 
 chęcią niesienia pomocy innym, 
 zaangażowaniem w życie klasy i szkoły 

3. Statuetka JAK KORCZAK przyznawana jest przez Dyrektora pod koniec roku szkolnego i 
rozdawana podczas uroczystości Święta Szkoły, w dniu finału Słonecznego Tygodnia- 
uczennicy/ uczniowi Gimnazjum, Branżowej Szkoły I stopnia  nr 4, SPDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYPL     M 
 

ODZNAKI KORCZAKOWSKIEJ 

W KATEGORII 
 

 

 

OTRZYMUJE 

………………………………………………………………… 

 

„Dumne miejcie zamiary, 

 górne miejcie marzenia i dążcie do sławy, 

 coś zawsze z tego się stanie” 

Janusz Korczak 

 

Wychowawca                                                                                            Dyrektor 
 

 

 

Pszczyna, dnia ……………………………… 

 


