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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ  

UCZNIOM  KLAS I-III 

 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Siedlcach 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Celem przyznawania nagrody jest wyróżnienie uczniów za ich rzetelną naukę i pracę, 

wzorową postawę, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe. 

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

i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. 

3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników. 

§ 2 

Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania dyplomów i nagród. 

§ 3 

Warunkiem uzyskania dyplomów i nagród jest wpłacenie ustalonej składki na Radę 

Rodziców. 

§ 4 

Wszystkie nagrody finansowane są ze składek zgromadzonych na koncie Rady 

Rodziców. 

 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA  

DYPLOMÓW I NAGRÓD  

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania następujących nagród dla uczniów: 

1) Dyplom za frekwencję, 

2) Dyplom wzorowego ucznia, 

3) Dyplom i książka dla każdego ucznia kończącego I etap edukacji. 
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§ 2 

1. Ustala się następujące warunki przyznawania „Dyplomu za frekwencję”: 

 100% frekwencji. 

2. Ustala się następujące warunki przyznawania „Dyplomu wzorowego ucznia”: 

 wysokie wyniki w nauce, 

 wzorowa postawa. 

3. Nagrodę w postaci Dyplomu i książki (kwota do 15 zł) otrzymuje każdy uczeń, który 

otrzymał promocję do klasy czwartej. 

4. Ustala się następujące kryteria nagradzania uczniów klas I-III: 

 wysokie wyniki w nauce, 

 wzorowa postawa, 

 uzyskanie miejsca od I-III w konkursach szkolnych i/lub  pozaszkolnych. 

5. Na zakończenie roku szkolnego wychowawca ma prawo wyróżnić nagrodą ucznia, 

który zajął wysokie miejsce w konkursach ogólnopolskich. 

§ 3 

Decyzję o przyznaniu nagród podejmują nauczyciele uczący w klasach I-III  

po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem szkoły. 

§ 4 

Dopuszcza się łączne stosowanie nagród.  

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Rady Rodziców. 

Protokół z zebrania nr 4 Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 7 marca 2022 r. 

 

                           /podpis nieczytelny/ 

                        Magdalena Dołęga 
                  ..................................................... 

                   Przewodnicząca Rady Rodziców 

 


