
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOM 

 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie 

oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych.  

2. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje 

najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie 

i zachowaniu.  

3. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność 

jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności, oraz formą motywacji uczniów do osiągania 

jak najwyższych wyników w nauce.  

4. Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród.  

5. Wszystkie nagrody za wyniki w nauce i sporcie mogą być finansowane przez dyrektora,  radę 

rodziców lub inne instytucje.  

6. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy klasy lub nauczycieli szkoły, 

który musi zawierać dane o uczniu i osiągniętych przez niego wynikach w nauce i zachowaniu 

oraz osiągniętych wynikach w innych dziedzinach. 

7. Przyznanej nagrody lub wyróżnienia żadną decyzją nie można uczniowi odebrać. 

 

§ 2 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

1. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony na koniec roku szkolnego za:  

1) szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu;  

2) wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach;  

3) 100% frekwencję na lekcjach w ciągu całego roku szkolnego.  

2. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień i nagród dla uczniów: 

1) wyróżnienie przez ekspozycję imienną umieszczoną na tablicy informacyjnej samorządu 

uczniowskiego (po pierwszym okresie); 

2) świadectwo z wyróżnieniem na koniec roku (klasy IV-VIII); 

3) nagrodę książkową. 

3. Ustala się następujące warunki przyznania nagrody książkowej uczniom na koniec roku 

szkolnego:  

1) klasy I-III: 

a) dyplom i/lub nagrodę książkową za szczególne osiągnięcia, w tym 100% frekwencję, 

b) nagrodę książkową na ukończenie pierwszego etapu edukacyjnego;  

2) Klasy IV-VIII: 

a) średnia ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0;  
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b) uzyskanie klasyfikacyjnych ocen co najmniej dobrych;  

c) wzorowa ocena zachowania. 

4. Nagrodę otrzymuje każdy uczeń spełniający wszystkie warunki określone w ust.3.  

5. W przypadku klas VIII wymienione nagrody książkowe są wręczane przez dyrektora szkoły 

podczas uroczystego pożegnania uczniów klas VIII (świadectwa wręczają wychowawcy klas 

w dniu zakończenia roku szkolnego).  

6. W przypadku klas I-VII nagrody na zakończenie roku wręcza wychowawca klasy w sali 

lekcyjnej.  

7. Dyrektor szkoły może wręczyć nagrody za szczególne osiągnięcia na uroczystym apelu 

zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 3 

MEDAL UZNANIA 

1. Rada pedagogiczna może przyznać specjalne wyróżnienia - MEDAL WYBITNEGO 

ABSOLWENTA. 

2. Medal jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia za całokształt osiągnięć w nauce i pracy na 

rzecz społeczności szkolnej oraz wzorową postawę. 

3. Tytuł przyznaje się uczniowi klasy VIII kończącemu Katolicką Szkołę Podstawową im. Maryi 

z Nazaretu. 

4. Kandydatów do medalu typują wychowawcy klas VIII przed końcową klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną. 

5. Kandydatami do MEDALU WYBITNEGO ABSOLWENTA są uczniowie, którzy: 

1) w klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen z przedmiotów realizowanych w klasie 

VIII co najmniej 5,0 i ocenę wzorową zachowania;  

2) w klasach VI – VII uzyskali średnią  ocen co najmniej 5,0 oraz wzorową  ocenę 

zachowania; 

3) promowali szkołę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach na szczeblu 

dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i/lub międzynarodowym; 

4) aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz klasy, szkoły i/lub środowiska. 

6. Na wniosek wychowawcy klasy, rada pedagogiczna może również wyróżnić MEDALEM 

UZNANIA ucznia klasy VIII, który choć nie uzyskał wysokich osiągnięć edukacyjnych, ale 

szczególnie był zaangażowany w życie szkoły, a swoją postawą dawał przykład innym. 

 

§ 4 

LIST GRATULACYJNY 

1. LIST GRATULACYJNY otrzymują rodzice: 

1) których dzieci uzyskały tytuł laureata lub finalisty w kuratoryjnych konkursach 

przedmiotowych w danym roku; 

2) ucznia, klasy VIII, który otrzymuje medal wybitnego absolwenta lub uznania. 

2. Listy gratulacyjne wręcza dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może również wręczyć PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW za 

szczególne zaangażowanie na rzecz szkoły. 

4. Podziękowania rodzicom za zaangażowanie na rzecz klasy wręczają wychowawcy. 
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§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rada pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem może dokonać zmiany regulaminu oraz 

wprowadzić poprawki.  

2. Regulamin zostaje wprowadzony zarządzeniem dyrektora.  

 

 

 

Obowiązuje od 1 września 2022 r. 

 

Kielce, dn. 31 sierpnia 2022 r. 

 


