
 

 

 

Regulamin przyznawania uczniom wyróżnień i nagród 

I Nagrody 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za: 

2. Rzetelną naukę i pracę społeczną, 

3. Wzorową postawę, 

4. Wybitne osiągnięcia. 

5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie klas III-VIII otrzymują nagrody 

rzeczowe i wyróżnienia przyznane przez jednostki administracji oświatowej 

oraz instytucje i organizacje. 

6. Uczeń klas IV-VIII otrzymuje promocję ( kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych co najmniej 4,75 /zgodnie z rozp. MEN/ oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

7. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym 

paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 

8. Uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli: 

9. W klasach I-III uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5.0 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania, 

10. W klasach IV-VIII uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4.8 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania, 

11. Uczeń może być również nagradzany za: 

a) pracę społeczną (praca w samorządzie uczniowskim, sklepiku szkolnym itp.), 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) dzielność i odwagę. 

12. Decyzję o nagrodzeniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna w 

porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

13. Fundusz na nagrody uczniów wypracowuje Rada Rodziców. 

14. Wychowawcy mają obowiązek zapoznania rodziców i uczniów z 

regulaminem przyznawania wyróżnień i nagród uczniom. 

II Kary 

1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie założeń 

Szkolnego Programu Wychowawczego: 

a) Upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

c) Zawieszeniem prawa do udziału w rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych, 

do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form 

opieki socjalnej, 

d) Przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 

e) Przeniesieniem przez kuratora oświaty do innej szkoły (na wniosek 

dyrektora) po nieefektywności stosowania w/w kar. 
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2. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół 

roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, 

Rady Rodziców, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary na zasadach określonych w 

regulaminie szkoły. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców( prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

6. Decyzję o nagrodzeniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna w 

porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. Fundusz na nagrody uczniów wypracowuje Rada Rodziców. 

8. Wychowawcy mają obowiązek zapoznania rodziców i uczniów z regulaminem 

przyznawania wyróżnień i nagród uczniom. 

 


