
Załącznik do Uchwały nr 7/2021/2022 Rady Pedagogicznej  
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego  

w Czerwonaku z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

  

REGULAMIN  

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień  

na zakończenie roku szkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rozdział 1 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa kategorie, kryteria oraz sposób przyznawania nagród uczniom Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku na zakończenie roku szkolnego. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) uczniach/nauczycielach – należy przez to rozumieć uczniów/nauczycieli Szkoły Podstawowej  

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, 

2) wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez 

dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy (w przypadku przedłużającej się 

nieobecności wychowawcy), 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Józefa Wybickiego w Czerwonaku, 

4) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku. 

 

Rozdział 2 

Kategorie oraz kryteria przyznawania nagród 

§ 1.  

1. Uczniowie klas IV-VIII mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać świadectwo z wyróżnieniem 

i nagrodę za wysokie i bardzo wysokie wyniki w nauce. 

2. Świadectwo z wyróżnieniem  (z biało czerwonym paskiem) i nagrodę otrzymują uczniowie, którzy: 

1)   mają średnią ocen rocznych minimum 4,75; 

2)   bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania. 

3. Nagrodę za bardzo wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy mają: 

1)   średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum 5,0; 

2)   bardzo dobrą i wzorową ocenę z zachowania. 
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§ 2.  

List pochwalny lub gratulacyjny do rodziców otrzymuje każdy uczeń klasy III-VIII, który uzyskał 

bardzo wysokie wyniki w nauce oraz średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

minimum 5,0. 

§ 3. 

1. Uczniom klas I-III przyznaje się na zakończenie roku szkolnego nagrody za wyróżniającą postawę 

w następujących kategoriach: 

1) Młody Ekolog - uczeń, który bierze aktywny udział w klasowych i szkolnych działaniach 

ekologicznych, promujący w szkole dbałość o środowisko oraz poprzez swoją postawę daje 

dobry przykład kolegom i koleżankom; 

2) Superczytelnik - uczeń, który w danym roku szkolnym ma na swoim koncie dużą liczbę 

wypożyczonych książek, chętnie włączający się w akcje czytelnicze organizowane w zespole 

klasowym oraz na terenie szkoły; 

3) Pomocna Dłoń - uczeń, który bierze aktywny udział w klasowych i szkolnych działaniach 

charytatywnych, szlachetny, pomocny kolegom i koleżankom oraz osobom dorosłym; 

4) Świetny Matematyk - uczeń, który uzyskuje bardzo wysokie wyniki z edukacji 

matematycznej, odnoszący sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

2.  Wychowawcy klas sporządzają listę kandydatów ubiegających się o ww. tytuły.   

3. Kandydatury uczniów wraz z uzasadnieniem prezentują podczas posiedzenia komisji 

weryfikacyjnej, w skład której wchodzą wszyscy wychowawcy klas I-III.  

4. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu. Kandydat, który uzyskał największą liczbę oddanych 

głosów uzyskuje dany tytuł.  

§ 4. 

1. Uczniom klas III na zakończenie I etapu edukacyjnego przyznaje się nagrodę oraz tytuł: 

1) Asa Ortografki - tytuł ten uzyskuje uczeń, który osiągnął najwyższy wynik w całorocznym 

konkursie “Ortografka”; 

2) Mistrza Szybkiego Mnożenia - tytuł ten uzyskuje uczeń, których osiągnął najwyższy wynik  

w całorocznym konkursie “Szybkiego mnożenia”. 

§ 5. 

Uczniom klas IV-VIII każdy nauczyciel może przyznać na zakończenie roku szkolnego indywidualną 

nagrodę lub wyróżnienie za szczególną postawę, aktywność społeczną, rozwijanie swoich pasji i 

zainteresowań, kulturę osobistą oraz sukcesy odnoszone w różnorodnych dziedzinach życia szkolnego. 
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§ 6. 

1. Uczniom klas VIII na zakończenie II etapu edukacyjnego przyznaje się następujące nagrody oraz 

tytuły: 

1) Prymusa Szkoły - uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

2) Lidera Społeczności Szkolnej – tytuł ten uzyskuje uczeń, który wyróżnia się spośród swoich 

rówieśników przedsiębiorczością i aktywnością w życiu szkoły i środowisku lokalnym, 

propaguje na terenie szkoły własne pasje i zainteresowania oraz wyróżnia się spośród swoich 

rówieśników kulturą osobistą. 

3) Laureata/Finalisty Konkursów oraz Olimpiad  ujętych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w danym roku szkolnym. 

2. Wychowawcy klas sporządzają listę kandydatów ubiegających się o tytuł Lidera Społeczności 

szkolnej wraz z pisemnym uzasadnieniem.  

3. Kandydatury uczniów prezentują wychowawcy klas podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, po 

podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji rocznej.  

4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w głosowaniu. 

5. Kandydat, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów uzyskuje tytuł Lidera Społeczności   

Szkolnej.  

6. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 

Rozdział 3 

Sposób nagradzania uczniów 

§ 1. 

1. Wszyscy nagrodzeni uczniowie w uznaniu za swoje osiągnięcia otrzymują:  

1) dyplom zawierający uzasadnienie przyznania tytułu/nagrody, 

2) nagrodę książkową lub inną ufundowaną przez Radę Rodziców. 

§ 2. 

Wręczanie nagród i wyróżnień odbywa się w ostatnim dniu nauki szkolnej w trakcie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

   

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

1. Modyfikacje postanowień Regulaminu możliwe są na wniosek dyrektora, członków Rady 

Pedagogicznej oraz uczniów. 

2. Zmiana postanowień Regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


