
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. Nagrody mogą być udzielane uczniom na wniosek: 
 wychowawcy, nauczycieli, 
 dyrekcji, 
 samorządu uczniowskiego, 

2. Uczeń może być nagradzany za: 
 udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych na każdym szczeblu, 
 zdobycie wysokich lokat w sporcie na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, 

krajowym i międzynarodowym, 
 udział i sukcesy w konkursie (imprezie) organizowanej przez instytucje szkolne i pozaszkolne, 
 aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym, 
 aktywną pracę w organizacjach uczniowskich oraz angażowanie się w prace na rzecz klasy i 

szkoły, 
 organizowanie pomocy kolegom w nauce, 
 punktualność i wzorową frekwencję, 
 udział w organizacji akcji charytatywnych, 
 godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 
 za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz znaczące postępy w nauce 
 wysoką kulturę osobistą 

3. Formy nagradzania uczniów: 
 ustna pochwała wychowawcy klasy, nauczyciela -ustną pochwałę na forum klasy otrzymuje 

uczeń, który wyróżnił się wzorową postawą, zachowaniem, podjętą aktywnością w zespole 
klasowym, 

 pochwała wychowawcy klasy, nauczyciela połączona z wpisem do dziennika - pochwałę na 
forum klasy dostaje uczeń, który ma szczególne osiągnięcia w nauce lub pracy na rzecz klasy, 
szkoły lub środowiska, który poprawił znacząco swoje zachowanie i oceny; udzielenie pochwały 
powinno być odnotowane przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym, 

 pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły, połączona z wpisem do dziennika - pochwałę 
dyrektora szkoły dostaje uczeń za aktywne reprezentowanie szkoły w imprezach 
środowiskowych, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, itp. Uczniów 
zasługujących na pochwałę dyrektora zgłaszają wychowawcy lub nauczyciele przedmiotów, 

 list pochwalny do rodziców ucznia, podpisany przez wychowawcę oraz dyrektora szkoły - list 
pochwalny otrzymuje uczeń za aktywną pracę na rzecz klasy, szkoły lub środowiska, za 
wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę, wysokie osiągnięcia w konkursach zewnętrznych. 
List pochwalny wręczany jest w obecności społeczności szkolnej podczas uroczystego apelu lub 
na zakończenie roku szkolnego. Może być także wysłany pocztą do rodziców/opiekunów 
prawnych lub wręczony podczas zebrania klasowego rodziców, 

 dyplom lub/i nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego - dyplom otrzymuje uczeń za 
szczególne osiągnięcia sportowe oraz w konkursach przedmiotowych, wzorową postawę i pracę 
społeczną, pomoc innym, rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, a także - w 
uzasadnionych przez wychowawcę klasy przypadkach – uczeń, który znacząco poprawił swoje 
oceny i zachowanie w porównaniu z wynikami za I semestr nauki. Nagrodę rzeczową (np. 
książkową lub inną) przyznaje na koniec roku szkolnego dyrektor szkoły, uczniom 
wyróżniającym się w nauce, 

 stypendium za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz szczególne osiągnięcia sportowe – 
warunki przyznawania stypendium określone są w regulaminach przyznawania stypendium za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

 świadectwo promocyjne z wyróżnieniem – zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 


