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PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZNIOM                                                   

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile 

 

 
§1. Podstawą przyznawania nagród w jest Regulamin przyznawania nagród uczniom Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile. 

 

§2. Uprawnionymi do otrzymania nagród są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3             

w Pile wyróżniający się wynikami w nauce, zaangażowaniem w życie szkoły, aktywną 

postawą społeczną oraz wybitnymi osiągnięciami w konkursach i zawodach sportowych. 

 

§3. Wniosek o przyznanie nagrody składa wychowawca, opiekun koła zainteresowań, 

nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu lub zawodów lub organizator szkolnego etapu 

konkursu. 

 

§4. Wnioski (z wyjątkiem wniosków o nadanie tytułu Prymusa Szkoły) opiniuje Komisja                  

ds. przyznawania nagród powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Brzechwy w Pile. W skład komisji wchodzi trzech losowo wybranych nauczycieli, w tym 

jeden pełniący rolę przewodniczącego. Skład komisji może co roku ulegać zmianie. 

Ostatecznej analizy i zatwierdzenia wniosków dokonuje Dyrektor Szkoły. 

 

§5. Kryteria przyznawania nagród wynikają z zapisów Regulaminu przyznawania nagród. 

 

§6. Finansowanie nagród: 

1. Nagrody i dyplomy finansowane są z funduszu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile. Ich wartość uzależniona jest od wysokości funduszu. 

2. Wysokość łącznej kwoty przyznanej na nagrody ustala Dyrektor Szkoły                                    

w porozumieniu z Radą Rodziców. 

 

§7. Terminy: 

1. Nauczyciele przygotowujący do konkursów lub zawodów sportowych, wychowawcy, 

opiekunowie zajęć pozalekcyjnych, Samorządu Uczniowskiego, organizacji szkolnych 

lub organizatorzy szkolnych etapów konkursów składają wnioski (Załączniki 2 – 4)                 

o przyznanie nagród przynajmniej na miesiąc przed terminem rocznej klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej w postaci wpisu informacji (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

przewidywana średnia ocen, przewidywana ocena zachowania, kategoria nagrody 

zgodna z zapisem w Regulaminie przyznawania nagród). 

 

2. Wychowawcy składają wnioski (Załącznik nr 5) o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły 

na posiedzeniu rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Komisja w składzie 

trzech osób powołana przez Dyrektora Szkoły spośród członków Rady (w jej skład nie 

mogą wchodzić wychowawcy klas ósmych) dokonuje analizy złożonych wniosków 

(Załącznik nr 6) podczas posiedzenia Rady. 

 

3. Po złożeniu wniosków o przyznanie nagród Komisja ds. przyznawania nagród 

dokonuje analizy wniosków, a następnie przedkłada je Dyrektorowi Szkoły                             

do ostatecznej weryfikacji i akceptacji. 
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4. Po zaakceptowaniu wniosków przez Dyrektora Szkoły wychowawca klasy, której 

uczeń otrzyma nagrodę lub dyplom zobowiązany jest poinformować  o ostatecznej 

ocenie zachowania oraz średniej ocen. 

 

§8. Nagrody książkowe kupują wychowawcy. Nagrody za działalność społeczną oraz 

sportową kupują opiekunowie kół zainteresowań. Dyplomy za działalność sportową 

przygotowują nauczyciele wychowania fizycznego. Statuetki za osiągnięcia sportowe kupują 

opiekunowie uczniów. Nagrody i statuetki dla Sportowców Szkoły i Prymusa Szkoły kupują 

wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

IM. JANA BRZECHWY W PILE  

 

§1. Za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach przyznawane są nagrody książkowe                      

wg następujących kryteriów: 

1. Świadectwo z wyróżnieniem. 

2.   Osiągnięcia w konkursach. 

1) Osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty: 

a) I stopnia: 

- udział  w etapie wojewódzkim 

- udział  w finale  etapu wojewódzkiego 

 -     zdobycie tytułu laureata konkursu 

b)         II stopnia:   

- udział w etapie rejonowym konkursu 

2)  Osiągnięcia w konkursach wpisanych na listę kuratoryjną: 

a) I stopnia: 

- udział  w finale  etapu wojewódzkiego 

                                                -    zdobycie tytułu laureata konkursu 

b) II stopnia:   

- udział w etapie rejonowym konkursu 

3)  Osiągnięcia w innych konkursach: 

a) I stopnia: 

- za zdobycie miejsc I – III w ostatnim etapie konkursu 

- zdobycie tytułu laureata konkursu (w przypadku konkursu 

jednoetapowego) 

b) II stopnia:   

- udział w etapie rejonowym konkursu 

 

3. Warunkiem otrzymania nagrody za osiągnięcia w konkursach jest uzyskanie co 

najmniej dobrej oceny zachowania. 

§2.1. Za działalność społeczną przyznawane są nagrody książkowe i wyróżnienia                              

wg następujących kryteriów: 

1) Aktywna, widoczna w szkole i poza nią działalność w Samorządzie 

Uczniowskim – typuje opiekun SU, uzasadniając kandydatury, 

2) Działalność w wolontariacie i Kole Misyjnym (przynajmniej roczna) – typują 

opiekunowie odpowiedzialni za działalność wolontaryjną uczniów, 

uzasadniając kandydatury, 

3)  Aktywna, widoczna w szkole i poza nią działalność w organizacjach 

szkolnych – typują opiekunowie organizacji, uzasadniając kandydatury. 

 

2. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest otrzymanie promocji do następnej klasy. 

§3.1. Za osiągnięcia sportowe przyznawane są statuetki, nagrody rzeczowe, dyplomy                          

i medale: 

1) za osiągnięcia w mistrzostwach Polski i w województwie 

Załącznik nr 1                                                                                             

do Procedury przyznawania   nagród 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 3                

im. Jana Brzechwy w Pile 
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     a) za udział w Mistrzostwach Polski lub I miejsce w województwie  

wielkopolskim – nagroda I. stopnia – statuetka, 

b) za II i III miejsce w województwie wielkopolskim – nagroda II. stopnia 

– nagroda rzeczowa, 

2) za udział w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego – dyplomy, 

3) za „Godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych” – medale (tylko 

uczniowie klas kończących szkołę). 

2. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe przyznawane są uczniom, którzy 

oprócz sukcesów w sporcie mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią                      

co najmniej 3,0. 

 

§4.  1. Za wybitne wyniki w nauce przyznawana jest odznaka Srebrnej Tarczy.  

2. Odznakę Srebrną Tarczę otrzymują uczniowie klas 4 – 8 spełniający na koniec roku 

następujące kryteria: 

1) średnia ocen co najmniej 5,20; 

2) wzorowa ocena zachowania; 

3) brak oceny „dostatecznej” lub niższej. 

 

§5. Najwyższą nagrodą za wyniki w nauce jest tytuł Prymusa Szkoły. 

1. Tytuł Prymusa Szkoły przyznaje uchwałą Rada Pedagogiczna w uznaniu wybitnych 

indywidualnych osiągnięć naukowych uzyskanych przez kandydata w ciągu nauki                       

w szkole podstawowej w klasach 6 - 8.  

2. Z wnioskiem o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły występuje wychowawca kandydata, 

składając wniosek (Załącznik nr 5). 

3. Do tytułu Prymusa Szkoły może kandydować uczeń, który: 

1) w klasie 6 i 7 otrzymał odznakę Srebrna Tarcza; 

2) w ciągu trzech lat nauki w klasach 6 – 8 uzyskiwał wzorowe zachowanie za I półrocze 

i na koniec roku; 

3) za I półrocze w klasie 8 otrzymał średnią ocen minimum 5,0. 

4. Czynnikami decydującymi o przyznaniu tytułu Prymusa Szkoły są: 

a) wzorowa ocena zachowania; 

b) średnia ocen na koniec szkoły (od 5,2 zaokrąglona do części dziesiętnych);  

c) prezentowanie swoich umiejętności i zdolności w szkole oraz poza szkołą w czasie 

trwania nauki w klasach 6 – 8 – osiągnięcie znaczących sukcesów, których rangę 

ocenia Rada Pedagogiczna, 

d) działalność społeczna kandydatów. 

5.  Analizę wyników przeprowadza się wg następujących zasad: 

     a) porównujemy średnie ocen kandydatów: 

– za każdą 0,1 powyżej 5,2 przyznajemy 2 pkt.  

b) porównujemy wyniki etapów konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty, w których brali udział kandydaci w czasie nauki w szkole: 

- 5 pkt. za udział w etapie rejonowym, 

- 20 pkt. za udział w etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego, 

- 40 pkt. za zdobycie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego, 

c) porównujemy wyniki konkursów ogólnopolskich: 
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- 3 pkt. za uzyskanie tytułu laureata etapu rejonowego, 

- 10 pkt. za uzyskanie tytułu finalisty etapu wojewódzkiego, 

- 20 pkt. za zdobycie tytułu laureata etapu ponadwojewódzkiego, okręgowego, 

ogólnopolskiego. 

6.  W przypadku równej ilości punktów uzyskanych z porównania średnich ocen kandydatów 

i ich osiągnięć w konkursach uwzględniamy działalność społeczną: 

           - 2 pkt. za działalność wolontaryjną, 

           - 2 pkt. za zaangażowanie w życie szkoły, 

           - 2 pkt. za niesienie pomocy potrzebującym. 

7.  Na podstawie wypełnionych przez wychowawców klas wniosków (Załącznik nr 5) 

komisja powołana przez dyrektora (w jej skład nie mogą wchodzić wychowawcy klas 8) 

dokonuje analizy osiągnięć kandydatów do tytułu Prymusa Szkoły wypełniając Kartę 

pomocniczą (Załącznik nr 6).  

8.  Zdobywca tytułu zostaje wpisany do Kroniki Szkoły i otrzymuje Złotą Tarczę oraz 

nagrodę rzeczową. 

9.  W przypadku porównywalnych osiągnięć kandydatów dopuszcza się możliwość 

przyznania tytułu Prymusa Szkoły więcej niż jednemu uczniowi. Jeżeli żaden uczeń                         

nie spełnia kryteriów regulaminowych, tytułu Prymusa Szkoły nie przyznaje się.   

 

§6. 1. Najwyższą nagrodą za osiągnięcia sportowe jest tytuł Sportowca Szkoły. 

2. Kandydatów na Sportowców Szkoły spośród uczniów klas 8 (dziewczynka i chłopiec) 

wybiera komisja, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele wychowania 

fizycznego zatrudnieni  w Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile. 

3. Kryteria wyboru Sportowca Szkoły: 

1) średnia ocen co najmniej 3,50, 

2) zachowanie co najmniej dobre, 

3) osiągnięty wynik sportowy w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego, 

4) reprezentowanie szkoły w co najmniej dwóch dyscyplinach i osiąganie w nich 

najwyższych rezultatów, 

5) osiąganie innych, znaczących wyników sportowych w zawodach rozgrywanych    

w ramach współzawodnictwa szkół. 

4. Tytuł Sportowca Szkoły przyznaje Rada Pedagogiczna. 

5. Zdobywca tytułu zostaje wpisany do Kroniki Szkoły i otrzymuje nagrodę       

rzeczową oraz statuetkę. 

 

§7. Za szczególne zasługi dla szkoły lub szczególne osiągnięcia sportowe może zostać 

przyznana Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (nagroda 

uznaniowa Dyrektora). 

 

 

 

 



6 

 

 
WNIOSEK WYCHOWAWCY W SPRAWIE KANDYDATA 

 DO TYTUŁU 

 PRYMUSA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PILE  

 

 

………………………………………………………..                                         ……….. 
                                                    imię i nazwisko kandydata                                                                                                       klasa 

zachowanie  

 

średnia ocen uzyskana na koniec kl. 8  

 

liczba uzyskanych pkt. za średnią powyżej 5,2 

(za każde 0,1 powyżej 5,2 przyznajemy 2 pkt.) 
 

konkursy przedmiotowe (organizowane przez Kuratorium Oświaty) 

nazwa konkursu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba uzyskanych pkt. (udział w etapie rejonowym 5 pkt., finalista 

etapu wojewódzkiego 20 pkt., laureat etapu wojewódzkiego 40 pkt.) 

 

konkursy ogólnopolskie: 

 

 

 

 

 

 

liczba uzyskanych pkt.(laureat etapu rejonowego 3 pkt., finalista 

etapu wojewódzkiego 10 pkt., laureat etapu ponadwojewódzkiego, 

okręgowego, ogólnopolskiego 20 pkt.) 

 

Razem:  

 

działalność społeczna: 

wolontaryjna (2 pkt.) 

zaangażowanie w życie szkoły (2 pkt.) 

niesienie pomocy potrzebującym (2 pkt.) 

 

Razem  

 

 

………………………………. 

czytelny podpis wychowawcy 

Załącznik nr 5 
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 KARTA POMOCNICZA DO WYBORU PRYMUSA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PILE 

 

 
        imię i nazwisko 

 

     

zachowanie      
średnia ocen uzyskana na koniec kl. 8      
liczba pkt. w przypadku średniej > 5.20 (za 

każde 0,1 powyżej 5,20 – 2 pkt) 
     

laureat etapu wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego - 40 pkt. 
     

finalista etapu wojewódzkiego - 20 pkt.      
finalista etapu rejonowego - 5 pkt.      
laureat etapu ogólnopolskiego, 

ponadwojewódzkiego, okręgowego - 20 pkt. 
     

finalista etapu wojewódzkiego  - 10 pkt.      

laureat etapu rejonowego - 3 pkt.      

SUMA PUNKTÓW      

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych z porównania średnich ocen kandydatów i ich osiągnięć 

działalność społeczna: 

- wolontaryjna - 2 pkt 

- zaangażowanie w życie szkoły - 2 pkt 

- niesienie pomocy potrzebującym - 2 pkt 

     

SUMA PUNKTÓW      

 

Załącznik nr 6 

Podpisy członków komisji: 

 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 
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Kandydaci do nagród za wyniki w nauce 
za rok .................................. 

 

.........................                                                                                                  ....................................................................................... 
        klasa                                                                                                                                                                                              wychowawca 

 

lp. 

 

imię i nazwisko 

średnia 

ocen 

zachowanie  

uzasadnienie 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 .             .................................................. 
                                                                                                                   podpis  wychowawcy 

 

Załącznik nr 2 
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Kandydaci do nagród za działalność społeczną 

za rok .................................. 
 

 

................................................................................................                                   .................................................................................. 
                        nazwa organizacji                                                                                                                                                opiekun 

 

 

 

lp. 

 

imię i nazwisko 

 

kl. 

średnia 

ocen 

 

zachowanie uzasadnienie 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

                                                                                                                   ................................................... 
                                                                                                                                                                                      podpis opiekuna 

Załącznik nr 3 
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Kandydaci do nagród za osiągnięcia sportowe 
za rok .................................. 

 

 

    ............................                                       .................................................................................. 
                Klasa                                                                                                                                                                     opiekun 

 

 

 

lp. 

 

imię i nazwisko 

średnia 

ocen 

 

zachowanie uzasadnienie 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

                                                                                                                   ................................................... 
                                                                                                                                                                                      podpis wychowawcy 

 

Załącznik nr 4 


