Regulamin przyznawania nagród dla
uczniów w klasach I-III
w Szkole Podstawowej nr 9
im. Marii Grzegorzewskiej
w Skierniewicach
Regulamin został opracowany na podstawie art. 41, ust.1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
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§1
1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje
najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu.
2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak
najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.

§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród.
2. Wszystkie nagrody za wyniki w nauce i sporcie finansowane są przez Radę Rodziców. Liczba nagród,
dyplomów uzależniona jest od przeznaczonych na ten cel środków.
3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli
szkoły.
4. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia za wyniki w nauce, czytelnictwo, osiągnięcia sportowe wręczane są
przez Dyrektora szkoły lub wychowawców podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
5. Nagrody w konkursach szkolnych przyznawane są na podstawie regulaminów tych konkursów.
O nagrody te wnioskują organizatorzy do Dyrektora Szkoły. Są one finansowane ze środków własnych
szkoły, Rady Rodziców, funduszy pozyskanych od Samorządu lub fundatorów, wręczane są podczas
uroczystości szkolnych wg kalendarza imprez.

§3
Nagrodami są:
1. pochwała na forum klasy,
2. pochwała na forum szkoły,
3. nagroda książkowa lub dyplom gratulacyjny dla uczniów za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie przyznawany na koniec roku szkolnego,
4. dyplom dla najlepszych czytelników,
5. nagrody lub dyplomy dla uczniów za osiągnięcia w konkursach, zawodach, zabawach, itp.; zasady
przydzielania tych wyróżnień regulują odrębne regulaminy,
6. nagrody za osiągnięcia sportowe.
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§4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KLASACH I – III

NAGRODY KSIĄŻKOWE BĄDŹ STATUETKI I MEDALE ZA WYNIKI W NAUCE
Otrzymują tylko Ci uczniowie, którzy:


osiągnęli celujące lub bardzo dobre wyniki w nauce ze wszystkich edukacji oraz wzorowe lub
bardzo dobre zachowanie

NAGRODY DLA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
O nagrodzie dla ucznia niepełnosprawnego decyduje wychowawca w porozumieniu z innymi
nauczycielami (pracującymi z dzieckiem) biorąc pod uwagę specyfikę niepełnosprawności oraz trud i
wysiłek włożony w pracę.

DYPLOMY ZA WYNIKI W NAUCE


w szczególnych przypadkach otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli celujące wyniki nauczania
ze wszystkich edukacji i minimum dobre zachowanie

DYPLOMY ZA CZYTELNICTWO


otrzymują uczniowie za wzorową postawę czytelnika – największą liczbę przeczytanych książek
w szkole.

POCHWAŁY NA FORUM KLASY LUB SZKOŁY


pochwałę na forum klasy lub szkoły może otrzymać uczeń za szczególne osiągnięcia lub
wzorową postawę

W klasach I – III otrzymują uczniowie na podstawie wniosku wychowawcy po konsultacji z innymi
nauczycielami. Nagrody przyznawane są na koniec roku szkolnego. Podana liczba nagród przez
wychowawcę nie ulega zmianie.

LIST GRATULACYJNY
otrzymują rodzice, którzy:


angażują się w życie szkolne.
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