REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego

Na podstawie art. 39, ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DZ.
U. 2004 nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów.
2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania.
3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników
w nauce lub rywalizacji sportowej.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy.
§3
FORMY NAGRADZANIA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

pochwała udzielona przez wychowawcę i opiekuna organizacji uczniowskiej wobec
zespołu uczniów,
pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
dyplom,
list pochwalny do rodziców,
nagrody rzeczowe,
wyróżnienie i nagroda rzeczowa dla najlepszego absolwenta szkoły,

g. uczniowie klas IV-VI mogą otrzymać stypendia za wysokie wyniki w nauce
i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych,
h. uczniom kl. IV-VI przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, jeżeli uzyskają oni
średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
i. nagrody dla uczniów w kategoriach:,
- uczniowie klas I-III: ,,Mądra Główka”, ,,Bohater”, ,,Wielkie Serce”, ,,Gwiazda
Sportu”, ,,Mały Artysta”, ,,Niezłomny duch”,
- uczniowie klas IV-VI: „Wielkie serce”, „Obecność na medal”, „Gwiazda sportu”,
„Omnibus”
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§4
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

I.

Kryteria przyznawania nagród w klasach I-III

1. Wyróżnienia przyznawane są dwa razy w roku – na koniec I semestru i na koniec roku
szkolnego.
2. Uczniowie do wyróżnienia typowani są przez wychowawcę klasy na posiedzeniu
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Wyróżnienia przyznawane są przez dyrektora
szkoły i wręczane na uroczystym apelu.
3. Liczba uczniów wyróżnionych nie może przekroczyć 20 % liczby wszystkich uczniów
w danej klasie.
4. Uczniowie mogą być wyróżnieni w następujących kategoriach:
 ,,Mądra Główka” – otrzymują uczniowie, którzy zostali laureatami, finalistami
konkursów przedmiotowych sprawdzających wiadomości i umiejętności, prezentujący
właściwe zachowanie.
 ,,Bohater” – otrzymują uczniowie, którzy wykazali się bohaterską postawą w sytuacji
nietypowej, rzadko spotykanej.
 ,,Wielkie Serce” – otrzymują uczniowie za wolontariat, bezinteresowną działalność na
rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
 ,,Gwiazda Sportu” – otrzymują uczniowie za osiągnięcia sportowe na poziomie
dzielnicy lub województwa, prezentujący właściwe zachowanie.
 ,,Mały Artysta” – otrzymują uczniowie uzdolnieni artystycznie za osiągnięcia na
poziomie dzielnicy lub województwa, prezentujący właściwe zachowanie.
 ,,Niezłomny duch” – otrzymują uczniowie, którzy poczynili ogromne postępy
edukacyjne na miarę swoich możliwości.

II.

Kryteria przyznawania nagród w klasach IV-VI

1. Wyróżnienia przyznawane są 2 razy w roku, na koniec I semestru i na koniec roku
szkolnego.
2. Uczniowie do wyróżnienia typowani są przez wychowawcę klasy na posiedzeniu
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Wyróżnienia przyznawane są przez dyrektora
szkoły i wręczane na uroczystym apelu.
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3. W każdej klasie może być przyznane 1 wyróżnienie w każdej kategorii, z wyłączeniem
kategorii „Obecność na medal” i „Omnibus”, w których dopuszczalna jest większa
liczba wyróżnionych.
4. Uczeń może być wyróżniony w następujących kategoriach:
a) „Wielkie serce” za aktywny udział w życiu szkoły, samorządzie szkolnym oraz
udokumentowane efektywne działanie w akcjach pozaszkolnych (wolontariat, akcje
charytatywne oraz bezinteresownej pomocy innym ludziom).
b) ”Obecność na medal” - za frekwencję wyższą niż 98%. Przy czym każdy uczeń ze
100% frekwencją zostaje wyróżniony.
c) „Gwiazda sportu” - za aktywny udział w zawodach sportowych i osiągnięcia sportowe
w różnych dyscyplinach w Mistrzostwach Dzielnicy lub Warszawy.
d) ”Omnibus”- za najwyższą średnią w klasie (nie mniej niż 4,75) i osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych na poziomie dzielnicy i/lub
województwa.
Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 261
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