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Regulamin nagród dla uczniów 

  

Nagrody przyznaje uczniom  Dyrektor oraz Rada Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Rady 

Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego lub innych organizacji działających na terenie szkoły, w miarę 

możliwości finansowych Szkoły. 

  

Lp. Rodzaj nagrody                          Osiągnięcia ucznia 

1. Pochwała i wyrazy 

uznania na 

forum klasy lub 

szkoły. 

  

 postępy w nauce, 
 wzorowe zachowanie, 
 właściwą postawę koleżeńską, 
 zaangażowanie społeczne. 

  

2. Stypendia naukowe 

przyznawane na 

koniec roku 

szkolnego. 

 dla 3-ch uczniów  Gimnazjum oraz 3-ch uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 

ocen min. 4,75) i wyróżniającą aktywność społeczną oraz 

postawę koleżeńską, w kwocie:  

                   I miejsce – 300zł – 600zł 

                  II miejsce – 200zł – 400zł 

                 III miejsce – 150zł – 300zł; 

 dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który osiągnął 

najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen  powyżej 4,75) i 

wzorowe zachowanie, nagroda specjalna w kwocie 500zł; 
 dla ucznia kończącego Gimnazjum, który uzyskał najwyższy 

wynik z egzaminu gimnazjalnego (min. 80 pkt.), ze średnią 

ocen co najmniej 4,75 i wzorowym zachowaniem, nagroda 

specjalna w kwocie 300zł.  

3. Nagrody książkowe  bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia ocen minimum 

4,75 – Gimnazjum, 4,3 – szkoła ponadgimnazjalna) oraz co 

najmniej bardzo dobre zachowanie; 
 wyróżniającą pracę na rzecz społeczności klasowej i/lub 

szkolnej; 
 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych, bardzo dobre 

zachowanie i średnią ocen co najmniej 3,0; 
 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i 

zawodach sportowych na szczeblu gminy. 

4. Nagrody rzeczowe  dla 3-ch uczniów Gimnazjum oraz 3-ch uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych za poczynienie największych postępów w 

nauce i wyjątkowy upór w pokonywaniu trudności oraz oceną 



co najmniej dobrą z zachowania, za kwotę od 100zł – 200zł; 
 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i 

zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym; 
 szczególną dzielność i odwagę. 

5. List pochwalny do 

Rodziców ucznia 
 osiągnięcie najwyższych wyników w nauce, wysoką kulturę 

osobistą i wzorową postawę prospołeczną; 
 wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych; 
 wyjątkowe zaangażowanie społeczne i wzorowe zachowanie; 
 godną naśladowania dzielność i odwagę.  

 


