
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOM  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21  

IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO  

W GRUDZIĄDZU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel nadrzędny 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 21, mając za nadrzędny cel swojej 

działalności dydaktyczno – wychowawczej wszechstronny rozwój intelektualny, 

społeczny, moralny i duchowy ucznia, postanawia wyróżniać i promować wybitne 

osiągnięcia i wzorowe postawy wśród społeczności uczniowskiej poprzez wpisanie do 

szkolnego ceremoniału nagrody i wyróżnienia. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wniosek o przyznanie  nagród wraz ze szczegółowym uzasadnieniem składa dyrektorowi 

szkoły wychowawca klasy na 3 tygodnie przed końcoworocznym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły powołuje każdego roku szkolnego zespół przyznający wraz z nim nagrody, 

zwany dalej  Kapitułą Obserwatorium. 

3. W skład KO wchodzi dwóch nauczycieli, dwóch wicedyrektorów, pedagog i opiekun SU. 

4.  Kapituła Obserwatorium dokonuje analizy zasadności wniosków, które następnie zatwierdza 

dyrektor. 

5. Ujawnienie laureatów nagród odbywa się w czasie  uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

6. Nagrody wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

w obecności społeczności szkolnej.  

7. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane co najwyżej jeden raz w roku  

w czasie  uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

8. Wszelkie wątpliwości i brak jednomyślnego rozpatrzenia wniosków rozstrzyga dyrektor 

szkoły. 

9. Wszystkie nagrody fundowane są przez Radę Rodziców. 

 

Rozdział 2 

Rodzaje nagród 

Wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, 

aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami postaw budzących uznanie przyznaje 

się  następujące nagrody:  



 

1. Pochwała ustna lub pisemna wychowawcy oddziału. 

2. Ustna pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły. 

3.  Pochwała pisemna dyrektora szkoły w postaci „DYPLOMU UZNANIA”  w klasach IV-VIII. 

4.  List pochwalny lub gratulacyjny wystosowany  do rodziców ucznia klasy VIII. 

5. Dyplom lub nagroda rzeczowa za osiągnięcia w konkursach szkolnych. 

6.  Nagroda na zakończenie roku szkolnego - świadectwo z wyróżnieniem, nagroda rzeczowa. 

7.  Stypendium dyrektora szkoły ( o ile dysponuje środkami na ten cel). 

8.  Tytuł “SUPERTRZECIOKLASISTA” oraz statuetka dla najlepszego ucznia  klas III. 

9. Tytuł „PRYMUS” oraz statuetka dla uczniów klas VIII o wysokich osiągnięciach 

edukacyjnych. 

10. Tytuł „PRIMUS INTER PARES” i statuetka jako najwyższe uhonorowanie absolwenta. 

11. Medal okolicznościowy pod nazwą  „WITOLD” przyznawany za szczególne osiągnięcia  

i wyjątkowe postawy społeczne uczniom  klas VIII. 

12.  Dyplomy dla uczniów klas I-III za wyróżniającą postawę w którejkolwiek z dziedzin 

szkolnego życia. 

13.  Tytuł „SUPERSPORTOWIEC/SUPERSPORTSMENKA” oraz statuetka za wybitne 

osiągnięcia w zawodach sportowych uczniów klas VIII. 

Wyróżnienie dyrektora szkoły oraz nagrodę rzeczową mogą otrzymać uczniowie za działania 

zespołowe w ramach realizacji programu w  klasach  profilowanych. 

 

Rozdział 3 

Szczegółowe kryteria nagród 

   

1. ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM LUB/I NAGRODĘ RZECZOWĄ przyznaje się 

uczniowi klasy IV –VIII spełnił warunki:   

 Świadectwo z wyróżnieniem   

a) średnia ocen rocznych  - minimum 4,75; 

b) wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania; 



 Nagrodę rzeczową za wyniki w nauce  

a) średnia ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  - minimum 5,0; 

b) wzorowa ocena zachowania; 

 Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 

 

2. LIST POCHWALNY lub LIST GRATULACYJNYDLA RODZICÓW przyznaje się uczniowi 

klasy VIII, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem lub tytuł 

Supersportowiec/Supersportsmenka. 

3. Tytuł PRYMUS oraz statuetkę przyznaje się uczniom klas  VIII, którzy otrzymali: 

a) świadectwo z wyróżnieniem, 

b) w trakcie nauki w szkole podstawowej co najmniej dwukrotnie kwalifikowali  

się w konkursach przedmiotowych do etapów rejonowych lub przynajmniej jeden raz do 

etapu wojewódzkiego. 

c)  przestrzegają  elementarnych zasad i norm współżycia społecznego w odniesieniu do 

innych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, zarówno podczas zajęć 

lekcyjnych 

jak i w czasie zajęć organizowanych poza terenem szkoły. 

d)  osiągnięcia kandydatów do nagrody „Prymusa” ocenia się według następującej skali 

punktowej: 

 

Średnia ocen uzyskana w klasach VI, VII, VIII (dla każdej klasy oddzielnie). 

średnia 4,75-4,79 4,8-4,89 4,9-4,99 5,0-5,09 5,1-5,19 

liczba punktów 1p. 2p. 3p. 4p. 5p. 

  

średnia 5,2-5,29 5,3-5.39 5,4-5,49 5,5-5,59 5,6-6,0 

liczba punktów 6p. 7p. 8p. 9p. 10p. 

Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty 



(za każdy etap) – w klasie VI, VII, VIII. 

 

 

 
udział udział + finalista udział + laureat 

etap szkolny --- --- ---- 

etap rejonowy 3p. --- --- 

etap wojewódzki 5p. 7p. 10p. 

e) praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska: 

 praca w szkolnym samorządzie uczniowskim (0p-2p.), 

 poczet sztandarowy (0p-2p.), 

 aktywna współpraca z biblioteką (0p-1p.), 

 udział w akademiach (0p-2p.), 

 wyróżniająca praca na rzecz klasy (0p.-1p.), 

 działalność społeczna (np. wolontariat) (0p.-2p.), 

 inna aktywność (0p.-2p.). 

f) Kandydatów do tytułu typują wychowawcy klas VIII na tydzień przed końcową 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną, przygotowując pisemny wniosek dla każdego 

kandydata wg opracowanego wzoru. 

4. Tytuł PRIMUS INTER PARESoraz statuetkę przyznaje się absolwentowi z najwyższą 

ilością uzyskanych punktów. 

 

5. Medal WITOLD  przyznaje się  uczniom w następujących kategoriach, np.: 

 NADZWYCZJNY UMYSŁ, 

 CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ, 

 SPOŁECZNIK, 

 SZKOLNA OSOBOWOŚĆ, 

 WYJĄTKOWY TALENT, 

 STUPROCENTOWA  FREKWENCJA, 



 INNE. 

 

Dodatkowa informacja: 

Nazewnictwo tytułów będzie uściślane w każdym roku szkolnym w zależności od cech wskazanych  

we wniosku przez wychowawcę.    

6. Do otrzymania tytułu SUPERSPORTOWCA Szkoły Podstawowejnr 21 w Grudziądzu 

kluczowe są osiągnięcia ucznia wynikające z zawodów wpisanych do szkolnego kalendarza 

sportowego na przełomie klasy VII i VIII. 

 

Najwyższym osiągnięciem jest awans do Mistrzostw Polski. W przypadku awansu dwóch lub 

więcej zawodników/drużyn rozstrzyga  zdobycie wyższego miejsca. 

Punktowanie  osiągnięć sportowych: 

   

W przypadku braku  finalistów MP pod uwagę brane są osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim: 

1. miejsce – 100 pkt. 

2. miejsce – 80 pkt. 

3. miejsce – 60 pkt. 

4. miejsce – 40 pkt. 

W przypadku braku  awansu do finału wojewódzkiego pod uwagę brane są osiągnięcia z półfinałów: 

1. miejsce – 30 pkt. 

2. miejsce – 20 pkt. 

3. miejsce – 10 pkt. 

4. miejsce – 5 pkt. 

Ponadto: 

 -  gdy w grę wchodzi drużyna,  Supersportowca wyznacza trener/opiekun. 

 - Supersportowcem nie może zostać uczeń, który w klasie VII lub/i VIII otrzyma ocenę 

nieodpowiednią lub naganną  zachowania. 



- punktowanie końcowej oceny zachowania : 

 dobre – 5p.,  bardzo dobre – 10p., wzorowe – 15p. 

- w  kwestiach spornych decyzję podejmuje komisja powołana przez dyrektora szkoły na dany rok 

szkolny, w skład której wchodzi dyrektor,  przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania 

fizycznego i trzech nauczycieli przedmiotu. 

 


