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REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 W PLEWISKACH 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania następujących nagród dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c) dyplom uznania, 

d) nagrody rzeczowe, 

e) wpis do Kroniki Szkoły, 

f) inne. 

 

2. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) dzielność i odwagę. 

§ 2 

1. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji 

otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz 

wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 3 

2. Pochwałę wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji uczniowskiej otrzymuje uczeń, 

który spełnia następujące kryteria: 

a) przestrzega norm wynikających z kultury osobistej, 

b) szanuje swą indywidualność i przyjmuje udzielaną sobie pomoc w miarę możliwości, 

c) działa systematycznie i efektywnie w samorządzie uczniowskim i/lub klasowym, 

d) należy do pocztu sztandarowego i systematycznie bierze udział w apelach, 

e) sumiennie wykonuje podjęte przez siebie zadania, 

f) dba o dobre imię szkoły, 

g) cechuje się wysoką kulturą języka, 

h) poprawia swoje zachowanie, 

i) chętnie uczestniczy we wszystkich pracach na rzecz klasy, szkoły, kolegów, 

j) swoimi czynami daje dobry przykład innym, 

k) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, 
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l) udziela się społecznie, 

m) osiąga sukcesy sportowe. 

 

3. Wychowawca w ramach pochwały nagradza ucznia punktami z zachowania, według 

ustalonego Regulaminu oceniania zachowania uczniów. 

§ 4 

1. Pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia kryteria wymienione w § 3. 1., 

b) wyróżnia się wzorową postawą w szkole, podczas uroczystości szkolnych i gminnych, 

c) posiada wybitne osiągnięcia w danym roku szkolnym. 

§ 5 

1. Dyplom uznania może otrzymać uczeń za: 

a) osiągnięcia sportowe w pozaszkolnych zawodach sportowych, 

b) promowanie szkoły (m.in. w konkursach pozaszkolnych), 

c) dzielność i odwagę (odważne zachowanie w różnych sytuacjach życia codziennego, 

zarówno w szkole jak i poza nią), 

d) 100% frekwencję, 

e) pracę na rzecz biblioteki. 

§ 6 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę książkową lub inną nagrodę rzeczową: 

I. W oddziałach przedszkolnych za: 

a) ukończenie etapu przedszkolnego, 

b) wyróżniające postępy w nauce na tle klasy, 

c) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz uzyskanie miejsca od I – III, 

d) tytuł najlepszego czytelnika. 

II. W klasach I – III za: 

a) ukończenie I etapu kształcenia (w klasie III), 

b) wyróżniające postępy w nauce na tle klasy, 

c) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz uzyskanie miejsca od I – III, 

d) tytuł najlepszego czytelnika, 

e) wzorową postawę w szkole i poza nią. 

III. W klasach IV – VIII za: 

a) uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie, 

b) osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym i wyżej, 

c) osiągnięcia w konkursach na szczeblu gminnym i wyżej, 

d) udział w etapie rejonowym i wojewódzkim kuratoryjnych konkursów 

przedmiotowych, 

e) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego, 

f) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz uzyskanie miejsca od I – III 

g) bezinteresowną działalność na rzecz innych ludzi, pracę społeczną dla klasy, szkoły. 
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2. Nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe finansowane są przez Radę Rodziców. 

§ 7 

1. Uczniowie w ramach wyróżnienia zostają wpisani na koniec roku szkolnego do 

Kroniki Szkoły, jeżeli spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

a) uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc co najmniej na etapie gminnym konkursu, 

olimpiady, zawodów, itp. 

b) kończą klasę VIII z najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas ósmych, 

świadectwem z czerwonym paskiem i wzorowym zachowaniem. 

2. Wpisu do Kroniki Szkoły dokonuje osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie. 

§ 8 

1. List Gratulacyjny otrzymują Rodzice ucznia klasy VIII, który: 

a) spełnia warunki wpisu do Kroniki Szkoły określone w § 7, 

b) otrzymał akceptację Rady Pedagogicznej. 

 

2. Wręczenie Listu Gratulacyjnego przez Dyrektora szkoły odbywa się w czasie 

uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas VIII. 

§ 9 

1. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie 

z regulaminem przyznawania stypendiów określonym przez organ prowadzący. 

§ 10 

1. Adnotacje na świadectwie szkolnym o osiągnięciach ucznia (konkursach 

przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych) dokonywane są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 11 

1. Nagrody określone w § 3, 4, 5, 6, 8 przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej na 

wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

2. Dopuszcza się łączne stosowanie nagród. 

 

 

3. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców w ramach 

posiadanych środków, jak również ze środków finansowych otrzymanych od innych 

osób, a przeznaczonych na ten cel. 


