
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce 

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, 

sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za 

wykonywanie tych czynności (D. U. Nr 48 z dnia 6 maja 2002r. Poz. 446) 

2. Statutu Szkoły, § 223. 

 

 

 

§ 1 

 

1. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość, 

obowiązkowość, koleżeńskość oraz umiejętność jak najlepszego wykorzystania w szkole 

swoich zdolności i pasji. 

2. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce 

lub rywalizacji sportowej. 

§ 2 

 

Nagrody przyznawane są przez dyrekcję szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców 

wychowawców i nauczycieli, Samorząd Uczniowski. 

 

§ 3 

 

Uczeń może otrzymać nagrody za: 

a. rzetelną naukę 

b. udział  w konkursach i zawodach 

c. 100% frekwencję 

d.  zaangażowanie się w  pracę społeczną na rzecz szkoły 

            lub środowiska: 

 systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim   

 praca w sklepiku szkolnym 

 pomoc koleżeńską w nauce, 

e. zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy w szkole. 

 

 

§ 4 

 

 Nagrody mogą być udzielane w następującej formie: 

1. indywidualne: 

a.  ustna  pochwała wychowawcy lub nauczyciela na forum klasy  

b.  pisemna pochwała w zeszycie wychowawcy 



c.    pisemna bądź ustna pochwała wychowawcy lub nauczyciela do rodziców 

d.     ustna pochwała dyrektora wobec  uczniów lub rodziców  

e.     nagrody rzeczowe i dyplomy uznania  

f.     świadectwo ukończenia roku szkolnego z wyróżnieniem 

g.     nagroda książkowa  

            h.     wpis do „Złotej Księgi” 

i.     List Gratulacyjny do rodziców  

j.     odznaka „Srebrnej Tarczy” i „Złotej Tarczy” 

k.     nagroda specjalna Rady Pedagogicznej „Perełka Królowej Jadwigi”                     

 

 2. zbiorowe: 

a.   pochwała wychowawcy, 

b.   pochwała dyrektora szkoły wobec Rady Pedagogicznej, uczniów,  Rady Rodziców 

c.   dyplom uznania 

d.   nagroda rzeczowa 

 

 

§ 5 

 

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród: 
  

  

„ PEREŁKA KRÓLOWEJ JADWIGI”  

(nagroda rzeczowa) 

  
 Nagroda fundowana jest przez Radę Pedagogiczną dla ucznia kończącego szkołę, który 

spełnił przynajmniej cztery z wymienionych kryteriów: 

      jest szczególnie uzdolniony w jakiejś dziedzinie 

           osiąga bardzo dobre wyniki w nauce  

      ma wzorową ocenę zachowania 

      staje w obronie słabszych  

      wykazuje inicjatywę w pomocy uczniom mniej zdolnym  

      wykazuje duże zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego 

Oznaka jest wyróżnieniem szczególnym i bardzo wyjątkowym. 

 

 

 

 

 

 



ODZNAKA „ZŁOTEJ TARCZY” 

Odznaka jest wręczana na zakończenie roku szkolnego uczniom klasy VI, którzy: 

 

      otrzymali wzorową ocenę z zachowania 

      mają średnią ocen minimum 5,0  

        Spełnili dodatkowo jeden z niżej wymienionych warunków: 

     podejmowali inicjatywy społeczne oraz sami inicjowali tego typu działania na rzecz   

szkoły lub środowiska 

  wyjątkowo aktywnie pracowali w samorządzie szkoły lub innych organizacjach 

działających na terenie szkoły 

     rozsławili w sposób szczególny imię szkoły np. w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych na szczeblu powiatowym , wojewódzkim lub ogólnopolskim.  

Odznakę przyznaje Rada Pedagogiczna na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, 

opiekuna organizacji szkolnych lub dyrektora.  

 

Jest to nagroda szczególna i wyjątkowa. 

Uczniowie, którzy otrzymują odznakę „Złotej Tarczy” zostają wyróżnieni Listem 

Gratulacyjnym skierowanym do rodziców. 

 

ODZNAKA „SREBRNEJ TARCZY” 

Odznaka jest wręczana na koniec roku szkolnego uczniom klas IV-V, którzy: 

 

      otrzymali wzorową ocenę z zachowania 

      mają średnią ocen minimum 5,0  

        Spełnili dodatkowo jeden z niżej wymienionych warunków: 

     podejmowali inicjatywy społeczne oraz sami inicjowali tego typu działania na rzecz 

szkoły lub środowiska 

  wyjątkowo aktywnie pracowali w samorządzie szkoły lub innych organizacjach 

działających na terenie szkoły 

     rozsławili w sposób szczególny imię szkoły np. w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych na szczeblu powiatowym , wojewódzkim lub ogólnopolskim.  

Odznakę przyznaje Rada Pedagogiczna na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, 

opiekuna organizacji szkolnych lub dyrektora.  

 

Jest to nagroda szczególna i wyjątkowa. 

Uczniowie, którzy otrzymują odznakę „Srebrnej Tarczy” zostają wyróżnieni Listem 

Gratulacyjnym skierowanym do rodziców. 

 

 

 



ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM  

(z biało-czerwonym paskiem) 

Otrzymują uczniowie klas IV – VI, którzy:  

     mają średnią ocen końcowo-rocznych minimum 4,75 

     wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania 

 

WPIS DO ”ZŁOTEJ KSIĘGI” 

 

W klasach I – III otrzymują uczniowie, którzy mają: 

     bardzo dobre wyniki w nauce 

     wzorową ocenę z zachowania 

W klasach IV-VI otrzymują uczniowie, którzy mają: 

     średnią ocen końcowo-rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum 5,0 

      wzorową ocenę z zachowania 

 

  

  

LIST GRATULACYJNY  
 

 List gratulacyjny wychowawcy i dyrektora szkoły skierowany jest 

do rodziców ucznia, który otrzymał odznakę „Złotej Tarczy” lub „Srebrnej Tarczy”. 

  

  

 

NAGRODA KSIĄŻKOWA 

 

W klasach IV – VI nagrodę książkową otrzymują uczniowie, którzy mają: 

   średnią ocen końcowo-rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum 4.75 

   bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania 

  

W klasach I – III otrzymują uczniowie, którzy mają: 

    bardzo dobre wyniki w nauce   

    bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania 

 W klasach I-VI nagrodę książkową otrzymują uczniowie za 100 % frekwencję  

  ( niezależnie od innych nagród).  

Nagroda przyznawana jest na koniec roku szkolnego. 

 

  

 

 

 

 



NAGRODY RZECZOWE, DYPLOMY, PUCHARY 

 

Otrzymują przedszkolaki i uczniowie klas I-VI za: 

 

           wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych organizowanych w szkole i  

poza szkołą (nagrody są wręczane zgodnie z terminarzem    konkursów). 

            zaangażowanie się  w  pracę społeczną na rzecz szkoły  lub środowiska, np: 

 systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim  

 praca w  sklepiku szkolnym 

 pomoc koleżeńską w nauce 

           zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy w szkole. 

 

 

 

§ 6 

 

Fakt przyznania nagrody jest odnotowany ( w zależności od rodzaju) w: 

 

      dzienniku lekcyjnym lub zeszycie wychowawcy      

      protokołach Rady Pedagogicznej 

      Kronice Szkoły lub na stronie internetowej. 

        Złotej Księdze 

 

 

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej  w dniu 10 stycznia 2013r. 

 

 


