REGULAMIN WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU
obowiązujący od 1 września 2017 roku.
Uczeń ma prawo do wyróżnień i nagród za wzorową i rzetelną naukę, właściwą postawę społeczną, osiągnięcia
sportowe i inne.
Wyróżnienia i nagrody w klasach IV – VIII:
1. pochwała wychowawcy wobec klasy, grupy lub szkoły,
2. pochwała dyrektora Szkoły wobec uczniów,
3. list pochwalny po I semestrze – za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz bardzo dobre wyniki
w nauce (dopuszcza się jedną ocenę dobrą średnia 5,0).
4. list gratulacyjny dla rodziców – po ukończeniu przez ucznia Szkoły Podstawowej z wzorowym
zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce (dopuszcza się jedną ocenę dobrą w ciągu całego
cyklu kształcenia),
5. dyplom uznania – za wyróżniającą się pracę w organizacjach i agendach Szkoły, kołach zainteresowań,
6. nagroda książkowa – na koniec roku szkolnego za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz bardzo
dobre wyniki w nauce (średnia 5,0, ewentualnie jedna ocena dobra),
7. nagroda rzeczowa – za bardzo aktywną, sumienną i wyróżniającą się pracę społeczną w organizacjach,
agendach oraz kołach zainteresowań oraz wzorowe zachowanie,
- za tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w
Poznaniu.
8. wpis do ,,Złotej Księgi” – uczniowie, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
a. zajęli miejsca 1 – 5 w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych,
b. osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce ( w kl. IV – VIII uzyskali wszystkie oceny bardzo dobre
i celujące – dopuszcza się jedną ocenę dobrą w ciągu cyklu kształcenia),
c. wykazali się aktywną postawą na rzecz klasy i Szkoły (zachowanie wzorowe lub bardzo
na wniosek Rady Pedagogicznej),
(W ,,Złotej Księdze” zamieszcza się indywidualnie zdjęcie z krótką charakterystyką ucznia i jego
podpisem.),
9. wpis do kroniki Szkoły Podstawowej:
 wszyscy absolwenci wpisanie do ,,Złotej Księgi i ich wspólne zdjęcie,
 Rada Pedagogiczna może – na uzasadniony wniosek rodziców, nauczyciela, czy wychowawcy
- uhonorować ucznia wpisem do korniki Szkoły za jakieś szczególne działanie, postawę
lub osiągnięcie,
10. wpis do ,,Księgi Mistrzów Sportu” za:
 ustanowienie rekordu Szkoły,
 zajęcie miejsca I – III w powiatowych zawodach sportowych indywidualnie lub drużynowo,
 zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego zawodów indywidualnie lub drużynowo.
(W obu przypadkach wymagane jest pozytywne nastawienie do przedmiotu i zachowanie nie budzące zastrzeżeń
dobre, bardzo dobre, wzorowe zachowanie).
11. Stypendium szkolne dla uczniów klas IV – VIII w formie stypendium naukowego lub Nagrody Wójta Gminy
może być przyznane za wysokie wyniki w nauce (na koniec roku szkolnego średnia ocen powyżej 5.30 oraz
zachowanie bardzo dobre lub wzorowe).

Wyróżnienia i nagrody w klasach I – III:
12. dyplom ,,Wzorowy Uczeń” – na koniec roku szkolnego za wyróżniające się wyniki w nauce
i zachowaniu. Po I semestrze wyróżnienie pochwałą dyrektora oraz wręczenie dyplomu ,,Wzorowy
Uczeń” podczas święta Szkoła.
13. nagroda książkowa – na koniec I etap kształcenia dla uczniów, którzy w ciągu trzech lat otrzymali sześć
dyplomów ,Wzorowy Uczeń”. (Fakt otrzymania dyplomu należy zapisać w arkuszu ocen, ocenie
opisowej i kronice klasowej.)
13 a) Nagrodę książkową otrzymują także uczniowie, którzy nie otrzymali nagrody książkowej
na zakończenie I etapu kształcenia, za sześć dyplomów, wzorowy uczeń, a którzy w klasach I – III wyróżnili
się pracą społeczną na rzecz klasy, szkoły, aktywnością w konkursach itd.
Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24.05.2017r. – Uchwała nr 4/2017
Świadectwo z paskiem otrzymuje uczeń uzyskujący średnią 4,75 i minimum bardzo dobre zachowanie.
Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2017 roku.

