REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW KLAS I - VIII
ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Nagradzanie uczniów klas I – III

I.

1. Każdy uczeń klasy trzeciej otrzymuje na zakończenie roku szkolnego DYPLOM
UKOŃCZENIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI oraz NAGRODĘ
KSIĄŻKOWĄ.
2. Wyżej wymienione nagrody wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego klas III w sali gimnastycznej.
3. Każdy uczeń klasy I i II otrzymuje z rąk wychowawcy świadectwo ukończenia danej
klasy w sali lekcyjnej.
Nagradzanie uczniów klas IV - VIII

II.

Uczeń, który uzyskał na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej
bardzo dobre zachowanie otrzymuje ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM oraz
NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ.
2. Jeżeli uczeń na koniec roku szkolnego uzyskał wzorową ocenę zachowania i średnią
ocen co najmniej 5,0, ale nie wyższą niż 5,49 - otrzymuje ŚWIADECTWO Z
WYRÓŻNIENIEM, DYPLOM WZOROWEGO UCZNIA oraz NAGRODĘ
KSIĄŻKOWĄ.
3. Jeżeli uczeń uzyskał na świadectwie średnią ocen co najmniej 5,50 i wzorową ocenę
zachowania – otrzymuje: ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM, DYPLOM
PRYMUSA, ODZNAKĘ PRYMUSA oraz NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ.
4. W przypadku klas VIII wyżej wymienione nagrody są wręczane przez dyrektora szkoły
podczas uroczystego pożegnania uczniów (świadectwa wręczają wychowawcy klas w
dniu zakończenia roku szkolnego).
5. W przypadku klas IV, V, VI i VII nagrody na zakończenie roku wręcza wychowawca
klasy w sali lekcyjnej.
6. Rodzice ucznia, który w VIII klasie otrzymał świadectwo z wyróżnieniem (tj.
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie)
otrzymują LIST GRATULACYJNY.
7. Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej
otrzymuje dyplom i nagrodę za najlepszą frekwencję (formę nagrody ustala
wychowawca i wręcza ją uczniowi w klasie).
8. Kwotę na nagrody ustala Prezydium Rady Rodziców.
9. Wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten
fakt w arkuszu ocen.
III.
Wpisy na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów:
Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części
dotyczącej szczególnych osiągnięć, odnotowuje się:
1.

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty
działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
lub środowiska szkolnego.
W klasie VIII na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się szczególne osiągnięcia ze
wszystkich lat szkolnych, uzyskane przez ucznia w danej szkole.
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