
Regulamin przyznawania tytułu Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach  

w roku szkolnym 2022/2023 

CEL PROJEKTU : 

Celem przyznawania tytułu jest promowanie wartości wiedzy,  

uczenia się, twórczej postawy dążącej do rozwoju, samodoskonalenia, osiągania wysokich 

wyników w nauce oraz pracy na rzecz środowiska. 
 

1. Tytuł Diament przyznaje się uczniowi klasy 1-3 oraz dziecku z oddziału przedszkolnego który: 

- dba o swoje talenty i pasje poprzez udział w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach 

rozwijających jego pasje i zainteresowania 

- prezentuje wyniki pracy twórczej na terenie szkoły 

- osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę i poza nią 

 

2. Tytuł przyznawany będzie w pięciu kategoriach: muzyczna, plastyczna, matematyczno-

przyrodnicza (w tym informatyka), humanistyczna (w tym j. angielski), 

 sportowa (sportowa -dziewcząt, sportowa -chłopców).  Poza kategoriami tytuł może być także 

przyznany za nietypowe zainteresowania i uzdolnienia. 

3. Tytuł Diament można otrzymać w zerówce oraz powtórnie w cyklu kształcenia 1-3. Uczeń 

edukacji wczesnoszkolnej może otrzymać tytuł Diament tylko raz w danej kategorii. Prezentacja 

jego osiągnięć na forum szkoły może mieć jednak miejsce w każdym roku szkolnym. 

4. Oceniane będą osiągnięcia dziecka w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem miesięcy 

wakacyjnych poprzedzających ten rok. 

5. Wychowawca, nauczyciel świetlicy lub nauczyciel uczący w klasie może zgłosić dziecko do 

Projektu w przeciągu całego roku szkolnego.  W momencie zgłoszenia do Projektu wychowawca 

przekazuje Rodzicowi oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1). 

6. Do 02 czerwca 2023 roku wychowawca zobowiązany jest złożyć do zespołu ds. Projektu 

Diament wniosek o nadanie Tytułu Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach   (załącznik nr 2). 

7. Na podstawie otrzymanych wniosków zawierających  opis całorocznej aktywności  zespół ds. 

projektu Diament w składzie: 

- przewodnicząca: Marta Pasierb 

- członkowie: Edyta Sajdak, Aneta Matiolańska, Izabela Madej 

 wyłania zwycięzców w poszczególnych kategoriach zgodnie z przyjętą punktacją (załącznik nr 2) 

W uzasadnionych przypadkach (np. oryginalne zainteresowania) można otrzymać tytuł Diament 

poza przyjętą punktacją. 

8. Rozpatrywane będą tylko wnioski uzupełnione w całości. Pod uwagę będą brane tylko 

prawidłowo zapisane nazwy konkursów wraz z zaznaczoną rangą 

(szkolny/gminny/powiatowy/wojewódzki/itp.) 

 

9. W uzgodnieniu z rodzicami -  wychowawca bądź osoba zgłaszająca dziecko do projektu 



organizuje wystawę prac/zdjęć nominowanych uczniów.  Zaprezentowane mogą zostać 

całościowe osiągnięcia dziecka (osiągnięcia z kilku lat), natomiast przy  ocenie zespół weźmie 

pod uwagę osiągnięcia zgodnie z pkt. 4 regulaminu. Prezentacja odbywa się zgodnie z 

przygotowanym harmonogramem od stycznia do czerwca 2023 roku. 

Ze względu na to, że część konkursów odbywa się pod koniec roku szkolnego wystawa pełni 

funkcję informacyjną – nie jest oceniania i nie wpływa na wyłonienie Diamentów w 

poszczególnych konkursach. 

10. Uhonorowanie zwycięzców nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wyróżnieni otrzymają statuetki i dyplomy, natomiast rodzice listy gratulacyjne. 

11. Kwestie wymagające dodatkowych ustaleń  (w tym ostateczna decyzja w sprawie 

zakwalifikowania do projektu) rozstrzygać będzie powołany zespół. 

12. Głos decydujący w kwestiach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie należy do 

dyrektora szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. 

13. Po zakończeniu Projektu w danym roku szkolnym Zespół ds. Projektu Diament sporządza 

protokół. 


