
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRÓD DLA DZIECI i UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W OŁDAKACH



§1

1. Regulamin określa zasady przyznawania następujących nagród dla uczniów
a) nagroda Dyrektora szkoły,
b) dyplom uznania,
c) nagroda rzeczowa: książka i inne.

2. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia, gdy spełnia dwa z poniższych 
warunków:
a) wyniki w nauce, 
b) wzorowa postawa, 
c) praca na rzecz klasy i szkoły
d) reprezentacja szkoły w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu 

gminy, powiatu, województwa, ogólnopolskim.

§2

1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Dyplom uznania uczeń może otrzymać za:
a) osiągnięcia sportowe w pozaszkolnych zawodach sportowych,
b)  promowanie szkoły (m.in. w konkursach pozaszkolnych),
c) 100% frekwencję,
d) Pracę na rzecz biblioteki.

§4

1. Uczeń może otrzymać nagrodę książkową lub inną nagrodę za:
a) W klasach I-III szkoły podstawowej:

 udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych i uzyskanie miejsca od I-III,
 tytuł najlepszego czytelnika,

b) wraz z promocją do klasy programowo wyżej. 
c) W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

 uzyskanie średniej ocen 4,75 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre
 osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i wyżej,
 udział w etapie rejonowym i wojewódzkim kuratoryjnych konkursów przedmiotowych,
 uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego,
 bezinteresowną działalność na rzecz innych ludzi, pracę społeczną dla klasy, szkoły,
 uczeń powinien spełnić dwa z powyżej wymienionych warunków, w tym obowiązkowo pkt. pierwszy.

2. Nagrody książkowe i inne będą finansowane przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków.

§5

1. Adnotacje na świadectwie szkolnym o osiągnięciach ucznia (konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i 
zawodach sportowych) dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

1. Nagrody  określony w § 1,3,4 przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Dopuszcza się łączne stosowanie nagród.
3. Nagrody finansowane przez Radę Rodziców w ramach posiadanych środków, jak również ze środków finansowych 

otrzymanych od innych osób, a przeznaczonych na ten cel.

§7

1. Na zakończenie roku szkolnego wychowawca ma prawo wyróżnić nagrodą ucznia, który według niego wykazał się 
szczególnymi osiągnięciami nieujętymi w niniejszym regulaminie.


