
REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Na początku roku szkolnego (do 30 września) w szkole opracowuje się kalendarz zawodów 

sportowych i konkursów, który jest systematycznie aktualizowany. 

2. Kalendarz jest publikowany na stronie internetowej szkoły.  

3. W tabeli konkursów umieszczonej w chmurze nauczyciele oznaczają kategorię konkursu 

oraz punktację zgodnie z  „ Regulaminem nagradzania uczniów”. 

4. Podczas ustalania terminarza konkursów, nauczyciele uwzględniają w regulaminach 

konkursów zapis o tym, że zastrzega się prawo nieprzyznania miejsc, a jedynie wyróżnień. 

5. Wyniki rywalizacji przedmiotowej i sportowej są umieszczane na stronie internetowej 

szkoły (nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu/zawodów przesyła je 

administratorowi strony internetowej na bieżąco). 

6. Szkolne Koło Wolontariatu zamieszcza tabelę w chmurze, w której zapisuje akcje 

wolontariackie szkolne i pozaszkolne, uczestników i przyznane punkty. 

7. Każdy uczeń w ciągu całego roku szkolnego zbiera punkty w tabeli stanowiącej 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszego regulaminu i w terminie do 7 dni przed radą 

klasyfikacyjną w I i II półroczu przekazuje ją wychowawcy. 

8. Komisja po I półroczu analizuje otrzymane od wychowawców wykazy sukcesów uczniów 

(załącznik nr 2), a następnie oddaje je wychowawcom. 

9. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy IV-VI, 

b) klasy VII – VIII. 

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję ds. nagród i wyróżnień złożoną z: 

a) dyrektora jako przewodniczącego komisji, 

b) wicedyrektora, 

c) przedstawiciela Rady Rodziców, 

d) trzech nauczycieli. 

2. Osobowy skład komisji ds. nagród i wyróżnień powołuje Dyrektor. 



3. Wychowawca klasy składa wniosek (ZAŁĄCZNIK nr 1) wraz z wykazem sukcesów ucznia 

(ZAŁĄCZNIK nr 2) do komisji ds. nagród i wyróżnień w terminie ustalonym przez 

dyrektora. Do złożenia wniosku konieczne jest uzyskanie przez ucznia minimum 10 

punktów w co najmniej jednej kategorii. 

4. Złożenie wniosków potwierdza  pracownik sekretariatu  na specjalnym formularzu 

(ZAŁĄCZNIK nr 3). 

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 

6. Na stronie internetowej szkoły po zakończeniu roku szkolnego publikowana jest lista 

nagrodzonych uczniów. 

 

III. FORMY NAGRADZANIA UCZNIÓW 

 

1. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej mogą być nagradzani w następujący sposób: 

A. w ciągu całego roku szkolnego: 

 ustna lub pisemna pochwała wychowawcy i dyrektora, 

 dyplomy lub nagrody w konkursach i zawodach sportowych. 

B. na koniec roku szkolnego: 

 wyróżnienia: 

 ZŁOTA ODZNAKA w kategoriach: naukowiec, sportowiec, artysta, społecznik roku, 

 SREBRNA ODZNAKA w kategoriach: naukowiec, sportowiec, artysta, społecznik 

roku, 

 statuetka SUPER UCZEŃ, 

 świadectwo z wyróżnieniem, 

 nagrody: 

 rzeczowe, 

 finansowe, 

Nagrody finansowane są z budżetu szkoły i funduszy Rady Rodziców oraz ze środków 

pozyskanych od sponsorów. 

C. na koniec etapu edukacyjnego: 

 LIST GRATULACYJNY dla ucznia i jego rodziców, 

 ABSOLWENT SZKOŁY. 

D. Wszystkich wyróżnionych uczniów wpisuje się do „Złotej Księgi”. 

 



IV. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 

1. Kryteria przyznawania wyróżnień: 

 NAUKOWIEC ROKU 

uzyskał średnią ocen minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w danym 

roku szkolnym oraz odnosił sukcesy w konkursach: 

Konkurs przedmiotowy, tematyczny – 

etap szkolny 
I miejsce  – 5 p. 
II miejsce – 4 p. 
III miejsce –3 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik* – 2 p. 
awans do etapu rejonowego w wojewódzkich 

konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty - 6 p. 

Konkurs przedmiotowy, tematyczny – 

etap gminny 
I miejsce – 6 p. 
II miejsce – 5 p. 

III miejsce –  4 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik – 3 p. 

Konkurs przedmiotowy, tematyczny – 

etap rejonowy/powiatowy 
I miejsce – 7 p. 
II miejsce – 6 p. 

III miejsce – 5 p. 
wyróżnienie za wysoki wynik – 4 p. 
awans do etapu wojewódzkiego w wojewódzkich 

konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty - 7 p. 

Konkurs przedmiotowy, tematyczny – 

etap wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy. Olimpiada. 

laureat –15 p. 

finalista – 10 p. 

Ocena zachowania wzorowe – 2 p. 

bardzo dobre – 1 p. 

Średnia ocen za każde 0,1 powyżej średniej 5,0  – 1 p. 

*o przyznaniu wyróżnienia za wysoki wynik decyduje nauczyciel odpowiedzialny za dany 

konkurs 

W przypadku konkursu wieloetapowego uczeń otrzymuje punkty za każdy poziom rywalizacji. 

O randze konkursu w przypadku niejasności rozstrzyga zespół przedmiotowy. 

 

 SPORTOWIEC ROKU 

uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w  roku, w którym przyznaje się to wyróżnienie 

oraz odnosił sukcesy w zawodach: 

Sukcesy w zawodach sportowych 

niezwiązanych ze szkolnym 

kalendarzem zawodów sportowych o 

randze mistrzowskiej. 

na poziomie gminnym – 2 p. 

na poziomie rejonowym/powiatowym – 3 p. 

na poziomie wojewódzkim – 5 p. 

na poziomie ogólnopolskim/międzynarodowym – 7 p. 

 



 indywidualnie zespołowo 

Zawody sportowe 

– etap szkolny 

I miejsce – 5 p. 

II miejsce – 4 p. 

III miejsce – 3 p. 

 

I miejsce – 4 p. 

II miejsce – 3 p. 

III miejsce – 2 p. 

 

Zawody sportowe 

– etap gminny 

I miejsce – 6 p. 

II miejsce – 5 p. 

III miejsce – 4 p. 

I miejsce – 6 p. 

II miejsce – 5 p. 

III miejsce – 4 p. 

Zawody sportowe 

– etap powiatowy 

 

 

 

I miejsce – 8 p. 

II miejsce – 7 p. 

III miejsce – 6 p. 

IV miejsce – 4 p. 

 

I miejsce – 8 p. 

II miejsce – 7 p. 

III miejsce – 6 p. 

IV miejsce –4p. 

 

Zawody sportowe 

-etap rejonowy 

I miejsce -10 p. 

II miejsce -8 p. 

III miejsce – 6 p. 

IV miejsce -4 p. 

I miejsce -10 p. 

II miejsce -8 p. 

III miejsce – 6 p. 

IV miejsce -4 p. 

Zawody sportowe 

– etap 

wojewódzki, 

ogólnopolski, 

międzynarodowy 

I miejsce – 12 p. 

II miejsce – 10 p. 

III miejsce – 8 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik – 6 p. 

I miejsce – 12 p. 

II miejsce – 10 p. 

III miejsce – 8 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik –6p. 

Ocena 

zachowania 

wzorowe – 2 p. 

bardzo dobre – 1 p. 

W przypadku konkursu wieloetapowego uczeń otrzymuje punkty za każdy poziom rywalizacji. 

O randze konkursu w przypadku niejasności rozstrzyga zespół przedmiotowy. 

 

 ARTYSTA ROKU 

uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w  roku, w którym przyznaje się to wyróżnienie 

oraz odnosił sukcesy w konkursach: 

Konkurs artystyczny (plastyczny, muzyczny, 

teatralny, recytatorski) – etap szkolny 

I miejsce – 5 p. 

II miejsce –  4 p. 

III miejsce –  3 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik – 2 p. 

Konkurs artystyczny (plastyczny, muzyczny 

teatralny, recytatorski) – etap gminny 

I miejsce –  6 p. 

II miejsce –  5 p. 

III miejsce –  4 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik – 3 p. 

Konkurs artystyczny (plastyczny, muzyczny, 

teatralny) – etap rejonowy/powiatowy 

I miejsce – 7 p. 

II miejsce –  6 p. 

III miejsce –  5 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik – 4 p. 



Konkurs artystyczny (plastyczny, muzyczny, 

teatralny) – etap wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy 

I miejsce – 8 p. 

II miejsce – 7 p. 

III miejsce – 6 p. 

wyróżnienie za wysoki wynik –  5 p. 

Ocena zachowania wzorowe – 2 p. 

bardzo dobre – 1 p. 

Sukcesy w konkursach artystycznych 

niezwiązanych ze szkolnym kalendarzem 

konkursów 

na poziomie gminnym –  2 p. 

na poziomie rejonowym/powiatowym –3 p. 

na poziomie wojewódzkim – 5 p. 

na poziomie ogólnopolskim / 

międzynarodowym –  7 p. 

W przypadku konkursu wieloetapowego uczeń otrzymuje punkty za każdy poziom rywalizacji. 

O randze konkursu w przypadku niejasności rozstrzyga zespół przedmiotowy. 

 

 SPOŁECZNIK ROKU 

uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w  roku, w którym przyznaje się to wyróżnienie 

oraz pracował na rzecz szkoły/środowiska/innych: 

Udział w akcji charytatywnej wymagającej poświęcenia co najmniej 1 

godziny 

2p. 

Przyniesienie darów w zbiórce charytatywnej 1p 

Zrealizowana inicjatywa wolontariacka* 3 – 5 p. 

Aktywna praca w samorządzie klasowym 2 p. 

Aktywna praca w samorządzie szkolnym** 4 p. 

Ocena zachowania wzorowe – 2 p. 

bardzo dobre –1 p. 

*inicjatywa, przygotowanie, przeprowadzenie działań długofalowych o charakterze 

wolontariatu; o ilości przyznanych punktów decyduje opiekun wolontariatu 

** o ilości przyznanych punktów decyduje opiekun samorządu szkolnego. 

 

2. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów takiej samej liczby punktów o przyznaniu 

ZŁOTEJ ODZNAKI w danej kategorii  decyduje różnorodność osiągnięć i przyznane punkty. 

Jeśli nadal decyzja nie jest możliwa do rozstrzygnięcia, o przyznaniu odznaki decyduje 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji ds. nagród i wyróżnień. 

3. SREBRNĄ ODZNAKĘ we wszystkich kategoriach otrzymują uczniowie, którzy uzyskali 

znaczącą ilość punktów w stosunku do pozostałych uczniów. 

4. Komisja może nie przyznać wyróżnień w danej kategorii. 



5. Uczeń, który zgromadził najwyższą sumę punktów ze wszystkich kategorii łącznie (ocena 

zachowania punktowana jest tylko raz)  oraz ma średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymuje 

tytuł i statuetkę SUPER UCZEŃ. 

 

6. Formy nagradzania 

 

a)  ABSOLWENT SZKOŁY – nagroda finansowa, 

b)  SUPER UCZEŃ – statuetka i nagroda finansowa, 

c)  zdobywcy złotych odznak we wszystkich kategoriach  - odznaka i nagroda finansowa, 

d)  zdobywcy srebrnych odznak we wszystkich kategoriach  - odznaka i w miarę posiadanych 

środków nagroda finansowa, 

e) uczniowie nagrodzeni listem gratulacyjnym-  mogą otrzymać nagrodę rzeczową, 

f) laureaci konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych na szczeblu wojewódzkim 

i wyższym – nagroda finansowa lub rzeczowa. 

 

7. O tym, jak wielu uczniów otrzyma nagrodę, decyduje komisja, biorąc pod uwagę wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

8. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przyznać nagrodę finansową i 

rzeczową uczniowi, który nie zgromadził odpowiednio wysokiej sumy punktów, ale jego 

sukcesy zasługują na wyróżnienie. 

9. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: 

 otrzymał ocenę zachowania wzorowe lub bardzo dobre, 

 uzyskał średnią ocenę z przedmiotów przynajmniej 4,75. 

 

10. ABSOLWENT SZKOŁY (KLASY VIII) 

Uczeń z klasy programowo najwyższej, który zgromadził najwięcej punktów ze wszystkich 

kategorii łącznie (ocena zachowania punktowana jest tylko raz) oraz ma średnią ocen co 

najmniej 5,2 otrzymuje tytuł ABSOLWENTA SZKOŁY. 

 

11. LIST GRATULACYJNY 

 Na zakończenie pięcioletniego cyklu kształcenia w szkole podstawowej uczeń i jego 

rodzice mogą otrzymać LIST GRATULACYJNY. 

A. Uczeń musi spełniać następujące warunki: 



 uzyskać średnią ocen w cyklu kształcenia (średnia policzona łącznie z klas IV-VIII SP) 

przynajmniej 4,75, 

 w wyniku klasyfikacji otrzymać w trzech ostatnich półroczach ocenę zachowania co 

najmniej bardzo dobre. 

B. Oprócz tego spełnia przynajmniej jeden z warunków: 

 zajęcie jednego z miejsc I-III w konkursach przedmiotowych lub sportowych od 

szczebla gminnego, 

 aktywny udział w pracach SU, 

 wyróżnienie się osiągnięciem w skali miasta i gminy (np. wygranie konkursu wysokiej 

rangi niezwiązanego z przedmiotami szkolnymi), 

 aktywny udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, 

 godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych, 

 zaangażowanie w działalność wolontariacką. 

 

 Zasady zgłaszania do wyróżnień: 

 wychowawca prowadzi konsultacje z nauczycielami przedmiotu, następnie umieszcza 

w widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim swoje propozycje kandydatów do 

LISTU GRATULACYJNEGO (przynajmniej dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej 

rady pedagogicznej). Rada pedagogiczna przez głosowanie podejmuje stosowną 

uchwałę. 

 

12. W sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia, ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu  opinii komisji ds. nagród i 

wyróżnień. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wniosek wychowawcy do komisji ds. nagród i wyróżnień 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………  kl. ………… 

 NAUKOWIEC 

Informacja punkty 

Suma punktów uzyskanych w konkursach przedmiotowych  

Ocena zachowania: ……………………  

Średnia ocen z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku (bez 

zaokrąglania)  ……………  

SUMA  

 

 SPORTOWIEC 

Informacja punkty 

Suma punktów uzyskanych w konkursach sportowych  

Ocena zachowania: ……………………  

SUMA  

 

 ARTYSTA 

Informacja punkty 

Suma punktów uzyskanych w konkursach artystycznych  

Ocena zachowania: ……………………  

SUMA  

 

 SPOŁECZNIK 

Informacja punkty 

Suma punktów uzyskanych w kategorii SPOŁECZNIK  

Ocena zachowania: …………………………………  

SUMA  

 

 CAŁKOWITA PUNKTACJA* 

Suma punktów uzyskanych w konkursach przedmiotowych  

Punkty za średnią ocen  

Suma punktów uzyskanych w konkursach sportowych  

Suma punktów uzyskanych w konkursach artystycznych  

Suma punktów uzyskanych za działania społeczne  

Punkty za ocenę zachowania  

SUMA  

*Do sumy punktów w poszczególnych kategoriach nie wliczamy punktów za ocenę z 

zachowania. 

 

…………………………………………                       ……………………………………… 

     data i podpis wychowawcy                                                         podpis ucznia 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYKAZ SUKCESÓW UCZNIA KL. ……                                                                                                                                  

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………W PÓŁROCZU …… R. 

SZKOL. ………………… 

 

 NAUKOWIEC 

Nazwa konkursu i jego etap 

Uzyskane 

miejsce 

i punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Czytelny podpis 

nauczyciela 

odpowiedzialnego 

za konkurs 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 SPORTOWIEC 

Nazwa konkursu i jego etap 

Uzyskane 

miejsce 

i punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Czytelny podpis 

nauczyciela 

odpowiedzialnego 

za konkurs 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Sukcesy w zawodach sportowych niezwiązanych ze 

szkolnym kalendarzem zawodów (na podstawie potwierdzeń 

dostarczonych przez uczniów) 

Punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Podpis wychowawcy 

lub nauczyciela 

wychow. fizycznego 
 

 
  

 

 
  

 



 ARTYSTA 

Nazwa konkursu i jego etap 

Uzyskane 

miejsce 

i punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Czytelny podpis 

nauczyciela 

odpowiedzialnego 

za konkurs 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Sukcesy w konkursach artystycznych niezwiązanych 

ze szkolnym kalendarzem konkursów (na podstawie 

potwierdzeń dostarczonych przez uczniów) 
  

 

 
  

 

 
  

 

 SPOŁECZNIK 

Nazwa akcji charytatywnej wymagającej poświęcenia co 

najmniej 1 h czasu 

Punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Czytelny podpis 

nauczyciela 

odpowiedzialnego za 

akcję 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Zrealizowana inicjatywa wolontariacka 

(Krótki opis inicjatywy) 

Punkty wg 

regulaminu 

nagradzania 

Podpis nauczyciela 

odpowiedzialnego 

za wolontariat 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Aktywna praca w samorządzie klasowym   

Aktywna praca w samorządzie szkolnym (na podst. inf. 

dostarczonej przez opiekuna SU) 
  

……………………………………..                                                                                            

                                                                                                                                      podpis ucznia 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

POTWIERDZENIE 

 

Dnia ………………………… wychowawca klasy ………  p. ……………………………… 

złożył/-a wnioski o wyróżnienia/nagrody dla następujących uczniów: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

  

Data                                                                      potwierdzam – (podpis sekretarza szkoły) 

…………………………………                                 ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


