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Kryteria dotyczące nadania tytułu wyróżniającego „Pionier Roku”, „Strzelec Roku”. 

 

1. Tytuł wyróżniający „Pionier Roku”. 

1) Przyznawany jest na podstawie całokształtu osiągnieć w szkoleniu proobronnym 

oraz wyników osiągniętych w roku szkolnym. 

2) Weryfikacja rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego a kończy  

z ostatnim dniem sierpnia i odbywa się na podstawie średniej ocen ze świadectwa 

ukończenia klasy, zachowania, strzelań z broni strzeleckiej oraz sprawności 

fizycznej i udziału w szkoleniu proobronnym. 

3) W celu ustalenia kandydatów  kwalifikujących się do nadania tytułu kierownik 

sekcji szkolenia proobronnego współpracuje z wychowawcami klas, do których 

uczęszczają uczestnicy. 

4) Tytuł „Pionier Roku” może otrzymać uczestnik, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

 uzyskał największą ilość punktów przyznawanych w rankingu; 

 uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

 posiada odznakę „Strzelec’ lub „Sprawny Pionier”; 

 uczestniczył w obozach szkoleniowych oraz szkoleniach organizowanych  

w jednostkach wojskowych; 

 nie ma zaległości w regulowaniu składek członkowskich. 

5)  Sposób naliczania punktów przyznawanych w rankingu: 

1. średnia z ocen uzyskanych na zakończenie roku szkolnego i pierwszego 

półrocza klasy trzeciej: 

 4,75 – 5 pkt; 

 4,50 – 4 pkt; 

 4,25 – 3 pkt; 

 4,00 – 2 pkt; 

 3,75 – 1 pkt. 

2. aktywny udział w szkoleniu jednodniowym – 1 pkt za każde szkolenie; 

3. aktywny udział w obozie szkoleniowym – 3 pkt za każdy obóz. 

4. wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt; 

6) znaczne naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie  

z rywalizacji o tytuł wyróżniający. 

7) W przypadku uzyskania przez kilku uczestników takiej samej ilości punktów 

przyznaje się odpowiednio więcej tytułów wyróżniających. 
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8) W wypadku zaistnienia szczególnych okoliczności zarząd SSO GKS „Pionier” 

może nadać tytuł wyróżniający dla każdego uczestnika z pominięciem 

przedstawionych powyżej kryteriów. 

 

2. Tytuł wyróżniający „Strzelec Roku”. 

1) Może uzyskać członek, który nie ma zaległości w  regulowaniu składek 

członkowskich oraz brał udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez 

SSO GKS PIONIER. 

2) Ranking opracowuje się na podstawie komunikatów zawodów organizowanych 

przez SSO GKS PIONIER. 

3) Kryteria oceny i przyznanych punktów: 

1.miejsce w zawodach I – ilość punktów 6; 

2.miejsce w zawodach II – ilość punktów 5; 

3.miejsce w zawodach III – ilość punktów 4; 

4.miejsce w zawodach IV – ilość punktów 3; 

5.miejsce w zawodach V – ilość punktów 2; 

6.miejsce w zawodach VI – ilość punktów 1. 

4) Tytuł otrzymuje członek, który w ciągu roku klasyfikacyjnego zaczynającego się  

z pierwszym dniem miesiąca stycznia, a kończącego z ostatnim dniem grudnia 

uzyska największą liczbę punktów. 

5) W przypadku uzyskania przez kilku członków takiej samej ilości punktów 

przyznaje się odpowiednio więcej tytułów wyróżniających. 
 

 

 


