
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regulamin określa zasady przyznawania następujących 
nagród dla uczniów: 

 
1. Pochwała wychowawcy wobec klasy: 

 

- za uzyskanie wzorowej oceny z zachowania i bardzo dobrych 

wyników w nauce 

- za przestrzeganie ładu i porządku w klasie 

- za szczególne zaangażowanie w pracach dodatkowych na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska 

- za właściwe zachowanie w czasie przerw i w czasie wyjść uczniów 

poza teren szkoły. 

 

2. Pochwała od Dyrektora szkoły wobec nauczycieli i uczniów szkoły 

(apel): 

 

- za osiągnięcie szczególnych wyników w nauce 

- za zwycięstwo w konkursach i zawodach sportowych 

organizowanych dla grup wiekowych 

- za zajęcie wysokich lokat w konkursach przedmiotowych i 

zawodach sportowych organizowanych w szkole i eliminacjach 

międzyszkolnych 

- za osiągnięcie wysokich lokat w konkursach i zawodach 

sportowych organizowanych w mieście Gorzowie i w regionie 

- za szczególne zaangażowanie w pracach dodatkowych na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska. 

 

3. Prezentacja sylwetek uczniów szczególnie wyróżniających się w sporcie 

lub konkursach przedmiotowych na tablicy wyróżnień. 

 

 

 

 



4. List pochwalny od wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły do rodziców: 

 

- za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz wzorowego 

zachowania w przypadku klas I-III 

- za uzyskanie wysokiej średniej ocen (zgodnie z decyzją Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym) oraz wzorowego lub 

bardzo dobrego zachowania w przypadku klas IV-VI 

- za uzyskanie wysokiej średniej ocen (zgodnie z decyzją Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym) oraz wzorowego lub 

bardzo dobrego zachowania w przypadku klas I-III gimnazjum 

 

5. Nagrody rzeczowe i książkowe: 

 

- za wysoką średnią ocen (zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej w 

danym roku szkolnym) 

- za szczególne wyróżnienie się pracą społeczną na rzecz szkoły i 

środowiska 

- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu na forum 

miasta i województwa. 

 

6. Stypendia naukowe –zasady przyznawania stypendium naukowego 

określają odrębne przepisy. 

 

7. Dyplom uznania: 

 

- za uzyskanie wysokiej średniej ocen (zgodnie z decyzją Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym) oraz wzorowego lub 

bardzo dobrego zachowania 

- dla laureatów konkursów przedmiotowych bądź zawodów 

sportowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym 

- za szczególne wyróżnienie się w pracy społecznej na rzecz szkoły, 

środowiska 

- za wykazanie się właściwą postawą w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa osób trzecich lub mienia społecznego. 

 

8. Odznakę „Westerplatczyka” i odznakę „Najlepszy Wśród Równych” – 

otrzymują uczniowie kl. VI SP i III gimnazjum którzy uzyskali trzy 

najwyższe średnie w danym roku szkolnym.  

 

 

 

 



9. Odnotowanie szczególnych osiągnięć na świadectwie szkolnym – zasady 

wypełniania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy. 

 

10. Nagrody określone w pkt. 2,3,4,5,6,7,8 przyznaje Dyrektor Szkoły na 

wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego, 

Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

11.  Dopuszcza się łączne stosowanie nagród. 
 

 
 

 

 
 

 


