
Regulamin Szkolnego Kręgu Młodych Talentów

1. Szkolny Krąg Młodych Talentów to organizacja szkolna skupiająca uczniów 
zdolnych posiadających określonego rodzaju predyspozycje: przedmiotowe, 
artystyczne, techniczne, sportowe i cechujących się ciekawością poznawczą oraz 
motywacją twórczą.

2. Do KMT mogą należeć uczniowie klas V - VIII nominowani przez swoich 
nauczycieli.
3. Nominowani mogą być uczniowie, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych 
warunków:
- uzyskali tytuł laureata albo finalisty etapu wojewódzkiego konkursów 

przedmiotowych lub tematycznych,
- zajęli znaczące miejsca lub byli finalistami zawodów sportowych na szczeblu 

województwa albo ogólnopolskim,
- zdobyli tytuł laureata lub zajęli znaczące miejsca w konkursach lub zawodach  

ogólnopolskich,
- uzyskali tytuł laureata, zajęli znaczące miejsca, zdobyli wyróżnienie albo 

uczestniczyli w etapie wojewódzkim różnych konkursów, 
- zdobyli co najmniej wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur 

Matematyczny”,
- otrzymali w klasie piątej, szóstej albo siódmej roczną ocenę celującą z co 

najmniej jednego spośród przedmiotów: język polski, język obcy, historia, 
matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, technika, informatyka.

4. Nauczyciele zgłaszają nominacje do opiekunów KMT z pisemną informacją o 

osiągnięciach uczniów do 20 września każdego roku szkolnego. W przypadku 

niedostarczenia informacji w wyznaczonym terminie, uczniowie nie będą brani pod 

uwagę. 

5. Uczniowie są włączani do KMT przez Opiekunów KMT w październiku każdego 

roku szkolnego. Na uroczystym apelu otrzymują z rąk Dyrekcji Szkoły pamiątkowe 

dyplomy, a ich nazwiska i informacje o osiągnięciach są umieszczane na tablicy KMT 

znajdującej się na korytarzu szkolnym. 

6. Uczniowie należący do KMT są obejmowani Szkolnym Systemem Wspierania 

Uzdolnień Uczniów. Informacje o osiągnięciach uczniów są na bieżąco promowane w 

środowisku lokalnym zgodnie z zapisami w wymienionym dokumencie. 

7. Do Kręgu Młodych Talentów uczeń jest przyjmowany tylko raz. Ewentualne 

późniejsze osiągnięcia ucznia w innych dziedzinach, są odnotowywane na liście 



członków wywieszonej na tablicy KMT przez zaznaczenie symbolem „**” w 

odpowiednim polu.

8. Aktualizacją listy zajmują się opiekunki KMT.

9. Uczniowie klas I – III odnoszący sukcesy w zakresie poszczególnych edukacji, 

sukcesy recytatorskie, artystyczne lub sportowe mogą należeć do Klubu Sówki – 

Mądrej Główki lub Klubu Małego Sportowca.

10. Uczniowie klas II - IV mogą być nominowani przez swoich nauczycieli lub 

wychowawców. 

11. Do klubu uczeń jest przyjmowany tylko raz. Ewentualne późniejsze osiągnięcia 

ucznia w innych dziedzinach, są odnotowywane na liście członków wywieszonej na 

tablicy KMT przez zaznaczenie symbolem „**” w odpowiednim polu.

12.  Do Klubu Sówki – Mądrej Główki nominowani mogą być uczniowie, którzy 
spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 zajęli miejsca I - III w szkolnym  konkursie dla klas I, II albo III obejmującym 
wiadomości z zakresu języka angielskiego, edukacji polonistycznej, 
matematycznej albo innej,

 uzyskali co najmniej wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur 
matematyczny” w odpowiedniej kategorii wiekowej,

 zajęli miejsca I – III lub zdobyli wyróżnienia w konkursach recytatorskich, 
wokalnych na  etapie powiatowym lub brali udział w wyższym etapie,

 zdobyli  tytuł laureata lub zajęli znaczące miejsca w konkursach wojewódzkich 
lub ogólnopolskich.

13. Do Klubu Małego sportowca nominowani mogą być uczniowie, którzy 

uczestniczyli w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach na etapie co najmniej 

powiatowym albo w zawodach ogólnopolskich i zajęli miejsca I – V.

14. Nauczyciele lub wychowawcy zgłaszają nominacje do opiekunów KMT z pisemną 

informacją o osiągnięciach uczniów do 20 września każdego roku szkolnego. W 

przypadku niedostarczenia informacji w wyznaczonym terminie, uczniowie nie będą 

brani pod uwagę. 

15. Uczniowie są włączani do klubów przez Opiekunów KMT w październiku 

każdego roku szkolnego. Na uroczystym apelu otrzymują z rąk Dyrekcji Szkoły 

pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska i informacje o osiągnięciach są umieszczane na 

tablicy KMT znajdującej się na korytarzu szkolnym. 


