
Regulamin nagradzania uczniów
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

I.    Klasy I-III    - I etap kształcenia 

1. W klasach I-III nagrody książkowe otrzymują uczniowie za wzorowe i bardzo dobre
wyniki w nauce oraz zachowaniu (zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem
oceniania wewnątrzszkolnego zawartymi w Statucie Szkoły).

2. Uczeń na I etapie kształcenia może otrzymać nagrodę wychowawcy jeśli:
 Chętnie bierze udział w przygotowywaniu uroczystości klasowych, szkolnych
 Chętnie pomaga przy wystroju klasy
 Z własnej inicjatywy przynosi informacje, pomoce związane z tematem dnia
 Jest koleżeński, pomaga innym
 Jest kulturalny i zdyscyplinowany
 Sumiennie  i  systematycznie  pracuje  na  zajęciach  (maksymalny  wysiłek
wkładany                  w wywiązywanie się z obowiązków ucznia)

    3. Za czytelnictwo w klasach I-III
    1 nagroda w każdej klasie dla ucznia, który przeczytał największą ilość książek.

II. Klasy IV-VIII - II etap kształcenia
1. Warunkiem koniecznym do przyznawania przez Radę Pedagogiczną lub dyrektora szkoły
nagrody jest co najmniej dobra ocena zachowania ucznia klas IV-VII.

2. Za osiągnięcia dydaktyczne w klasach IV-VIII:
a. I stopnia- za wybitne wyniki w nauce – średnia ocen 5,0 i powyżej
b. II stopnia – za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 4,75- 4,99
c. III stopnia za dobre wyniki w nauce- średnia ocen powyżej 4,5 -4,74

3. Za szczególne osiągnięcia w jednym przedmiocie.
a) co najmniej bardzo dobra ocena z przedmiotu oraz reprezentowanie szkoły w zawodach, 
turniejach i konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym.

4. Za czytelnictwo w klasach IV-VIII
1 nagroda w klasie dla ucznia, który :
a) systematycznie, w każdym miesiącu, odwiedzał bibliotekę szkolną
b) przeczytał co najmniej 20 książek w roku szkolnym
c) zna treść przeczytanych książek
d) przeczytał największą ilość książek

5. Za aktywną pracę w samorządzie szkolnym
Nagroda dla najaktywniejszych członków wytypowanych przez opiekuna, który bierze
pod uwagę:



a) przygotowanie i prowadzenie imprez szkolnych ( Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji
Narodowej, Andrzejki, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny)
b) prowadzenie kroniki SU (w tym tablica informacyjna)
c) regularne pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym
d) inne

6. Za aktywną pracę w SK PTSM
Nagroda dla najaktywniejszych członków wytypowanych przez opiekuna, który bierze
pod uwagę:
a) pomoc w organizowaniu Ekologicznego Rajdu „ Barbórka” w Kleszczowie
b) udział w konkursach organizowanych podczas rajdów i zdobywanie punktowanych miejsc
c) inne

7. Nagroda wychowawcy dla klas IV-VIII
dla ucznia w klasie, który:
a) pracuje przy wystroju i estetyce pracowni
b) tworzy klimat integrujący klasę i jest koleżeński
c) organizuje i prowadzi imprezy klasowe
d) chętnie wywiązuje się z powierzonych zadań

8. Nagroda Dyrektora dla uczniów klas IV – VIII przede wszystkim za:
a) najwyższą średnią w szkole
b) wybitne osiągnięcia edukacyjne
c) co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
c) wybitne osiągnięcia sportowe

9. Wszyscy uczniowie  kończący szkołę podstawową otrzymują pamiątkowe
dyplomy absolwenta.

III. Klasy I-VIII

1. Ponadto Rada Rodziców finansuje zakup drobnych upominków dla uczniów
reprezentujących szkołę za osiągnięcia w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, gdzie
Organ nie przewiduje nagród (w ciągu całego roku szkolnego). Nagrody wręczane są
uczniom podczas apelu lub uroczystej akademii.

2. Rozliczeniem finansowym zajmuje się rodzic pełniący w Radzie Rodziców funkcję
skarbnika, współpracując z opiekunem Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcją szkoły
i Zarządem Rady Rodziców.


