
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE  

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA TYTUŁU COPERNICUS/MŁODY COPERNICUS 

 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień 

Uczniów. 

2. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Męcince. 

3. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej za osiągnięcia otrzymują tytuł Młody 

Copernicus, natomiast uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej  i III Gimnazjum tytuł 

Copernicus. 

4. O przyznanie tytułu może ubiegać się uczeń, który w bieżącym roku szkolnym ukończył 

klasy:  III SP, VIII SP, Gimnazjum. 

5. Tytuł Copernicus/ Młody Copernicus przyznawany jest w siedmiu kategoriach: 

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – Nauka i Technika 

Przedmioty humanistyczne - Humanista 

Języki obce - Poliglota 

Osiągnięcia artystyczne - Artysta 

Osiągnięcia sportowe - Sportu 

Działalność samorządowa – Społecznik 

Działalność charytatywna – Wolontariat 

 

 

6. Szczegółowe kryteria przyznawania tytułu: 

 

  Nauka i Technika 

1) uczeń systematycznie uczestniczy w pozalekcyjnym kole przedmiotowym lub 

korzysta z indywidualnych konsultacji (w zakresie nauk matematyczno- 

przyrodniczych) 

2) poszerza swoją wiedzę drogą samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł 

3) podczas zajęć lekcyjnych wykazuje się nadprogramową wiedzą 

4) co najmniej raz w roku reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych 

5) świadczy pomoc nauczycielowi w prowadzeniu lekcji  

6) przejawia szczególne zainteresowania z dziedziny nauki i techniki oraz prezentuje 

swój dorobek na forum szkoły 

7) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć  

Humanista 

1) uczeń systematycznie uczestniczy w pozalekcyjnym kole przedmiotowym lub 

korzysta  z indywidualnych konsultacji ( w zakresie nauk humanistycznych) 

2) poszerza swoją wiedzę drogą samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł 

3) podczas zajęć lekcyjnych wykazuje się nadprogramową wiedzą 

4) co najmniej raz w roku reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych 

5) świadczy pomoc nauczycielowi w prowadzeniu lekcji  

6) przejawia szczególne zainteresowania z dziedziny nauk humanistycznych oraz 

prezentuje swój dorobek na forum szkoły 

7) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć  



Poliglota 

1) uczeń systematycznie uczestniczy w pozalekcyjnym kole przedmiotowym lub 

korzysta z indywidualnych konsultacji (w zakresie języków obcych) 

2) poszerza swoją wiedzę drogą samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł 

3) podczas zajęć lekcyjnych wykazuje się nadprogramową wiedzą 

4) co najmniej raz w roku reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych 

5) świadczy pomoc nauczycielowi w prowadzeniu lekcji  

6) przejawia szczególne zainteresowania z dziedziny nauki języka obcego oraz 

prezentuje swój   dorobek na forum szkoły 

7) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć  

Artysta 

1) przejawia  zdolności artystyczne ( muzyczne, plastyczne, aktorskie, taneczne) oraz  

prezentuje je na forum szkoły 

2) uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne związane z plastyką, muzyką ( szkoła muzyczna, 

kursy) 

3) chętnie prezentuje swój dorobek podczas imprez i uroczystości  szkolnych  

4) angażuje się w przygotowanie imprez artystycznych o zasięgu pozaszkolnym 

5) jest kreatywny, wykonuje dekoracje szkolne na uroczystości szkolne i imprezy 

kulturalne 

6) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć 

Sport 

1) bierze aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego, jest zawsze przygotowany 

do zajęć 

2) reprezentuje szkołę  w zawodach i turniejach na szczeblu powiatowym uzyskując 

wysokie lokaty 

3) systematycznie uczestniczy w sportowych zajęciach pozalekcyjnych  

4) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć 

Społecznik  

1) bezinteresownie  pomaga rówieśnikom w różnorodnych dziedzinach życia 

2) obsługuje szkolny sprzęt nagłaśniający, dba o stronę techniczną podczas każdej  

3) uroczystości, poświęca  swój wolny czas, aby w odpowiednim momencie sprzęt 

należycie działał  

4) chętnie angażuje się w prace przygotowawczo- porządkowe zlecone przez nauczycieli 

i pracowników obsługi 

5) aktywnie  pracuje zarówno w samorządzie klasowym, jaki i szkolnym, organizując 

imprezy  

6) kulturalne w klasie, jak i dla całej społeczności szkolnej  

7) przejawia postawę opiekuńczości i chęci pomocy wobec uczniów młodszych 

8) podejmuje działania mediacyjne wobec  problemu konfliktów rówieśniczych zgodnie  

z obowiązującymi społecznie normami 

9) przejawia zainteresowanie poprawą społecznego klimatu szkoły/ klasy oraz  poczucia  

bezpieczeństwa wśród uczniów,  podejmuje inicjatywy w tym zakresie  

10)  przygotowuje portfolio swoich osiągnięć 

 

Wolontariat 

1) angażuje się w charytatywną działalność szkoły 

2) działa w charytatywnych instytucjach pozaszkolnych 



3) przygotowuje portfolio swoich osiągnięć 

 

7. W przypadku ucznia klasy VIII SP oraz III Gimnazjum nominowanego w co najmniej 

trzech kategoriach kapituła konkursu przyznaje tytuł  SUPER COPERNICUS. 

8. Podstawowym dokumentem podlegającym ocenie dorobku ucznia jest portfolio. 

9. W portfolio uczeń dokumentujące swoje osiągnięcia obejmujące etap  kształcenia:  

klasy I- III SP,  klasy IV – VIII SP, klasy I-III Gimnazjum. 

10.  Portfolio ma formę teczki zawierającej: 

a) stronę tytułową ( imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę kategorii nominacji) 

b) wypełniony wniosek (druk w załączeniu) 

c) dokumentację osiągnięć zawierającą autoprezentację i krótki opis osiągnięć oraz 

opcjonalnie: kopie dyplomów, opinie nauczyciela/ trenera/ instruktora, fotografie, 

wycinki z gazet, prezentacje lub filmy na płycie cd, wytwory pracy ( rysunki, 

formy literackie, formy przestrzenne). 

 

11. Kapituła  Konkursu dokonuje analizy wniosków i załączonej dokumentacji pod względem 

spełnienia przyjętych kryteriów. 

12. Portfolio oraz wnioski należy składać do pedagoga szkolnego w terminie  

do 20 maja 2019r. 

 

                                                              Opracował Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień 


