REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WĘGORZEWIE

1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem MEN.
2.Odznakę Mała Jedynka i Złota Jedynka wraz z certyfikatem otrzymuje uczeń
zgodnie z regulaminem przyznawania odznak.
I. Nagradzanie uczniów klas 0-III
1) Dyplom ukończenia otrzymuje każdy uczeń:
a)oddziału przedszkolnego,
c)klasy trzeciej- na zakończenie I etapu edukacyjnego.
2) Dyplom uznania otrzymuje:
a)uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego opuścił co najwyżej jeden dzień
lekcyjny,
b)za szczególną aktywność w konkursach wewnątrzszkolnych i
międzyszkolnych,
c)w innych przypadkach, na wniosek wychowawcy, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej.
3.Uczeń do dyplomu uznania typowany jest przez wychowawcę.
II. Nagradzanie uczniów klas IV-VI
1.Nagrodę rzeczową otrzymują:
1) Prymus Szkoły: Rada Pedagogiczna nadaje tytuł uczniowi klasy IV-VI, który
uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie, a jego zachowanie zostało
ocenione jako wzorowe.
2) prymus każdej klasy - uczeń, który uzyskał najwyższą średnią i zachowanie
co najmniej bardzo dobre,
a)w przypadku równorzędnych wyników decydują osiągnięcia ucznia w
konkursach i zawodach (można dodać - wg punktacji: 4 pkt. konkursy i zawody
ogólnopolskie, 3 pkt. wojewódzkie, 2 powiatowe i międzyszkolne, 1 pkt.
szkolne oraz m-sca I- III - 3 pkt.; IV-VI - 2 pkt., VIII-X - 1 pkt.)
b) w klasie, z której wywodzi się Prymus szkoły –druga osoba w kolejności, wg
kryteriów określonych w pkt.2 i 2 a ,– otrzymuje nagrodę „ II wynik w klasie”.

c)prymusa typuje wychowawca klasy , po uwzględnieniu warunków zapisanych
w pkt. 2 i 2 a
3) laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych,
4) uczeń aktywnie uczestniczący w życiu Szkoły - nagrodę proponuje opiekun
lub wychowawca
5) za uzyskanie tytułu Najlepszy Sportowiec Szkoły.
6) inni uczniowie , na wniosek wychowawcy, członka Rady Pedagogicznej lub
Rady Rodziców- po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
2. Dyplom uznania otrzymuje uczeń za:
1)wyniki w nauce i zachowanie w przypadku spełnienia jednego z kryteriów:
- uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobre zachowanie,
średnią ocen powyżej 4,6 - pod warunkiem, że uzyskane wszystkie oceny są co
najmniej dobre,
- uzyskał na koniec roku szkolnego dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej
5,0 - pod warunkiem, że wszystkie uzyskane oceny są co najmniej dobre.
2) frekwencję, jeśli w ciągu całego roku szkolnego opuścił co najwyżej
5 usprawiedliwionych godzin lekcyjnych,
3) za szczególną aktywność w konkursach wewnątrzszkolnych i
międzyszkolnych,
4) w innych przypadkach, na wniosek wychowawcy, członka Rady
Pedagogicznej lub Rady Rodziców- po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej.
III. Wręczanie nagród:
1. Podczas apelu końcoworocznego wręczane są nagrody:
- Odznaki Złota Jedynka i Mała Jedynka,
- dla Prymusa szkoły,
- dla prymusów poszczególnych klas IV-VI,
- dla laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych,
- dla nagrodzonych w konkursie matematycznym Kangur,
- dla najlepszego Sporowca szkoły,
- dla uczniów aktywnie uczestniczących w życiu Szkoły ,
- inne, przyznane decyzją Dyrektora szkoły.
2. Pozostałe nagrody i wyróżnienia wręczają wychowawcy w klasach.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wzory dyplomów ustala osoba odpowiedzialna za szatę graficzną w
porozumieniu z wychowawcami i opiekunami.
2. Decyzję ostateczną o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podejmuje
Dyrektor szkoły.
3. Środki finansowe na zakup nagród rzeczowych oraz koszt wydruku
dyplomów zapewnia Rada Rodziców.

