
PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 im. MARII KOWNACKIEJ w CZĘSTOCHOWIE

 §1 Uprawnionymi do otrzymania nagród są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie, wyróżniający się wynikami w nauce,
zaangażowaniem w życie szkoły, aktywną postawą społeczną oraz wybitnymi osiągnięciami w konkursach i  zawodach sportowych.

§2. Wniosek o przyznanie nagrody składa wychowawca, opiekun koła zainteresowań, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu lub zawodów
lub organizator szkolnego etapu konkursu.

§3. Wnioski opiniuje Komisja ds. przyznawania nagród powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33. W skład komisji wchodzi dwóch
losowo wybranych nauczycieli i jeden stale pełniący rolę przewodniczącego -nauczyciel bibliotekarz.

§4 Ostatecznej analizy i zatwierdzenia wniosków dokonuje Dyrektor Szkoły.

§5 Finansowanie nagród:

1.  Nagrody, dyplomy, statuetki finansowane są z funduszu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33.

2.  Ich wartość uzależniona jest od wysokości funduszu Rady Rodziców, w danym roku szkolnym.

3.  Wysokość łącznej kwoty przyznanej na nagrody ustala Dyrektor Szkoły w  porozumieniu z Radą Rodziców. 

§6.Nauczyciele przygotowujący do konkursów, zawodów sportowych, wychowawcy, opiekunowie zajęć pozalekcyjnych, Samorządu Uczniowskiego,
organizacji  szkolnych, organizatorzy szkolnych etapów konkursów składają wnioski  (Załączniki 1 – 3) o   przyznanie nagród 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 (załącznika nr 4-7) 

§7.Po  zaakceptowaniu  wniosków  przez  Dyrektora  ,wychowawca  klasy,  której  uczeń  otrzyma  nagrodę,  dyplom,  statuetkę  zobowiązany  jest
poinformować o ostatecznej ocenie zachowania oraz średniej ocen. 

§8.  Nagrody  książkowe,  dyplomy,  statuetki  kupuje  przewodnicząca  Komisji  ds.  przyznawania  nagród.  Dyplomy  za  działalność  sportową
przygotowują nauczyciele wychowania fizycznego 

§9. Za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w życie szkoły przyznawane są:
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Nagrody książkowe wg następujących kryteriów: 

1. Klasy 1-3: za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, konkursy międzyszkolne – miejsca I-III, udział w zawodach na szczeblu co
najmniej powiatowym, 100% frekwencja na zajęciach, inne osiągnięcia.

1 za wzorowe zachowanie 4pkt
2 bardzo dobre wyniki w nauce 5pkt
3 konkursy międzyszkolne, miejsca I-III - 3 krotny udział kolejno 5-4-3pkt
4 udział w zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym- 3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
5 100% frekwencja na zajęciach 2pkt
6 inne osiągnięcia – 3-krotny udział 2pkt
7 Uczeń otrzymuje nagrodę po uzyskaniu minimum punktów 9pkt-

2. Klasy  4-8:  za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  (średnia  ocen  4,75-  4,99),  co   najmniej  bardzo  dobre  zachowanie,  udział  w   konkursach
międzyszkolnych – miejsca I-III, udział w zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym,100 % frekwencja na zajęciach, zaangażowanie w
życie szkoły (poczet sztandarowy, radiowęzeł, Samorząd Uczniowski, wolontariat inne).

1 za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75- 4,99) 5pkt
2 co  najmniej bardzo dobre zachowanie, 4pkt
3 udział w  konkursach międzyszkolnych, miejsca I-III, 3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
4 udział w zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym, 3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
5 100 % frekwencja na zajęciach, 2pkt
6 zaangażowanie  w  życie  szkoły  (poczet  sztandarowy,  radiowęzeł,  Samorząd  Uczniowski,  wolontariat  inne).  3-

krotny udział
5pkt

7 Uczeń otrzymuje nagrodę po uzyskaniu minimum punktów 9pkt

2



Statuetka   – „zdobywca Plastusia”- kl I-III wg. następujących kryteriów:

1. Klasy 1-3: miejsca I-III w konkursach co najmniej powiatowych, osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym.

1 miejsca I-III w konkursach co najmniej powiatowych3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
2 osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
3 Inne 3-krotny udział kolejno 5-4-3pkt
4 Uczeń otrzymuje nagrodę po uzyskaniu minimum punktów 10pkt

Statuetka „Wybitny Uczeń” kl IV-VIII wg następujących kryteriów:

2. Klasy  4-8:  statuetka  ”Wybitny Uczeń” kl  IV-VIII  wg następujących kryteriów wzorowe zachowanie,  średnia  ocen 5,0,miejsca  I   –III  w
konkursach co najmniej powiatowych, osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym – miejsca I –III, zaangażowanie w życie
szkoły.

1 wzorowe zachowanie 4pkt
2 średnia ocen 5,0 5pkt
3 miejsca I –III w konkursach co najmniej powiatowych-3 -krotny udział kolejno 5-4-3pkt
4 osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym miejsca I –III,3 -krotny udział kolejno 5-4-3pkt
5 zaangażowanie  w życie  szkoły.  (poczet  sztandarowy,  radiowęzeł,  Samorząd  Uczniowski,  wolontariat  inne).  3-

krotny udział
5pkt

6 za zdobycie tytułu laureata etapu ponadwojewódzkiego, okręgowego, ogólnopolskiego kolejno-4-3-2 pkt,
7 inne 2pkt
8 Uczeń otrzymuje nagrodę po uzyskaniu minimum punktów 16pkt

Odznaka/ Statuetka   „Wzorowy uczeń” kl III :

1. Wzorowe zachowanie – 4pkt, bardzo dobre wyniki w nauce- 5pkt

Dyplom uznania:

1. Klasy I –III: za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły i osiągnięcia w  konkursach co
najmniej międzyszkolnych.
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2. Klasy  IV  –VIII:  wzorowe  lub  bardzo  dobre  zachowanie,  świadectwo  z  wyróżnieniem,  zaangażowanie  w  życie  szkoły,  reprezentowanie
szkoły ,osiągnięcia w konkursach co najmniej międzyszkolnych.

§  10.Na  podstawie  wypełnionych  przez  wychowawców  klas  wniosków  (Załącznik  nr  1)  komisja  powołana  przez  dyrektora  dokonuje  analizy
osiągnięć kandydatów. 

§ 11. Najwyższą nagrodą za osiągnięcia sportowe jest tytuł Sportowca Szkoły.

§ 12. Kryteria wyboru Sportowca Szkoły klas 4-8: 

1 średnia ocen co najmniej 3,50 5 pkt
2 zachowanie co najmniej dobre 4 pkt
3 osiągnięty wynik sportowy w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego- I- III miejsce, 3 – krotny udział kolejno 4-3-2 pkt.
4 reprezentowanie szkoły w wybranej dyscyplinie i osiąganie w niej najwyższych rezultatów, 3 – krotny udział 3 pkt,
5 osiąganie innych, znaczących wyników sportowych w zawodach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa szkół-

3-krotny udział
3pkt

6 inne 2pkt
7 Uczeń otrzymuje nagrodę po uzyskaniu minimum punktów 12pkt
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 Załącznik nr 1 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

Kandydaci do nagród za wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie

Klasa ………………………………..Wychowawca ………………………………; rok szkolny………………….

Lp Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen Ocena zachowania Uzasadnienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

----------------------------------------------------------

(podpis wychowawcy)
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Załącznik nr 2 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

Kandydaci do nagród za osiągnięcia sportowe - Sportowiec roku

Klasa ………………………………….; Opiekun ……………………………………; rok szkolny………………….

Lp Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen Ocena zachowania Uzasadnienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

----------------------------------------
(podpis opiekuna)
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Załącznik nr 3 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

Kandydaci do nagród za działalność społeczną, zaangażowanie w życie szkoły, inne

Klasa …………………………….; Opiekun ……………………………………; rok szkolny………………….

Lp Imię i nazwisko ucznia Średnia ocen Ocena zachowania Uzasadnienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………………………………………

(podpis opiekuna)
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Załącznik nr 4 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie.

Kandydaci do nagród za wyniki w nauce,zachowanie

Klasa III………………. Wychowawca …………………………………………………..; rok szkolny………………….

Statuetka
Zdobywca Plastusia za :
 -miejsca I-III w konkursach co 
najmniej powiatowych,
-osiągnięcia sportowe 
na szczeblu co najmniej 
powiatowym (miejsca I-III)
(podać imię i nazwisko ucznia)

Odznaka/Statuetka 
Wzorowy Uczeń za:
wzorowe zachowanie
i bardzo dobre wyniki
w nauce

Nagroda książkowa za:
-konkursy międzyszkolne 
miejsca I-III,
-udział w zawodach na szcze-
blu co najmniej powiatowym ,
-100% frekwencji na zajęciach 
(podać imię i nazwisko ucznia)

Dyplom uznania za: 
- wzorowe i bardzo dobre 
zachowanie oraz bardzo 
dobre wyniki  w nauce
-reprezentowanie szkoły 
i osiągnięcia w konkursach 
co najmniej międzyszkolnych
(podać imię i nazwisko 
ucznia)

Podziękowania dla 
rodzica -za wkład 
pracy na rzecz szkoły
 -za zaangażowanie 
w organizację festynu
Podać imię i nazwisko 
rodzica

List gratulacyjny 
dla rodzica 
wybitnego ucznia
(podać imię i 
nazwisko ucznia)

Nagroda 
książkowa 
za inne osiągnięcia 
– podać jakie i imię 
oraz nazwisko 
ucznia
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………………………………………

(podpis wychowawcy)
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Załącznik nr 5 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie.

Kandydaci do nagród za wyniki w nauce, zachowanie

Klasa I …………………………….; Wychowawca ………………………………; rok szkolny………………….

Statuetka Zdobywca 
Plastusia za :
-miejsca I-III w konkursach 
co najmniej powiatowych, 
-osiągnięcia sportowe 
na szczeblu co najmniej 
powiatowym (miejsca I-III)
Podać imię i nazwisko ucznia

Nagroda książkowa za:
-za wzorowe zachowanie i bardzo 
dobre wyniki  w nauce,
-konkursy międzyszkolne miejsca I-III,
-udział w zawodach na szczeblu co 
najmniej powiatowym ,
-100% frekwencji na zajęciach
Podać imię i nazwisko ucznia

Dyplom uznania za: 
-za wzorowe lub bardzo dobre 
zachowanie i bardzo dobre wyniki 
w nauce
- reprezentowanie szkoły 
i osiągnięcia w konkursach 
co najmniej międzyszkolnych
Podać imię i nazwisko ucznia

Podziękowania dla rodzica 
za wkład pracy na rzecz szkoły
 -za zaangażowanie w organi-
zację festynu
Podać imię i nazwisko rodzica

List gratulacyjny 
dla rodzica 
wybitnego ucznia
Podać imię 
i nazwisko ucznia

Nagroda książkowa 
za inne osiągnięcia 
– podać jakie i imię 
oraz nazwisko ucznia
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………………………………………

                                                                                                                                                    (podpis wychowawcy)
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Załącznik nr 6 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie.

Kandydaci do nagród za wyniki w nauce, zachowanie

Klasa II…………………; Wychowawca ………………………………; rok szkolny………………….

StatuetkaZdobywca Plastusia za :
-miejsca I-III w konkursach co 
najmniej powiatowych, 
-osiągnięcia sportowe na szczeblu
co najmniej powiatowym (miejsca
I-III)
Podać imię i nazwisko ucznia

Nagroda książkowa za:
-za wzorowe zachowanie i bardzo dobre 
wyniki w nauce,
-konkursy międzyszkolne miejsca I-III,
-udział w zawodach na szczeblu co naj-
mniej powiatowym ,
-100% frekwencji na zajęciach
Podać imię i nazwisko ucznia

Dyplom uznania za: 
-za wzorowe lub bardzo dobre 
zachowanie i bardzo dobre 
wyniki w nauce
- reprezentowanie szkoły i 
osiągnięcia w konkursach co 
najmniej międzyszkolnych
Podać imię i nazwisko ucznia

Podziękowania dla rodzica 
za wkład pracy na rzecz szkoły
 -za zaangażowanie w 
organizację festynu
Podać imię i nazwisko rodzica

List gratulacyjny 
dla rodzica 
wybitnego ucznia
Podać imię i 
nazwisko ucznia

Nagroda książkowa 
za inne osiągnięcia 
– podać jakie i imię 
oraz nazwisko 
ucznia
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………………………………………

                                                                                                                                                    (podpis wychowawcy)
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Załącznik nr 7 do Procedury przyznawania nagród uczniom Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie.

Kandydaci do nagród za wyniki w nauce, zachowanie

Klasa …………………………. Wychowawca ………………………………; rok szkolny………………….

Klasy 4-8; 

Statuetka Wybitny uczeń
za :
- wzorowe zachowanie 
i średnią ocen min. 5,0,
-miejsca I-III w konkursach 
co najmniej powiatowych, 
-osiągnięcia sportowe na 
szczeblu co najmniej 
powiatowym (miejsca I-III)
- znaczące!!! zaangażowanie 
w życie szkoły (np. 
przewodnicząca SU)

Nagroda książkowa za:
- bardzo dobre wyniki w nauce (średnia  
ocen  4, 75- 4,99)i  co najmniej bardzo dobre 
zachowanie, 
- miejsca I-III w konkursach międzyszkolnych,
-udział w zawodach na szczeblu co najmniej 
powiatowym ,
-100% frekwencji na zajęciach
-za zaangażowanie w życie szkoły (poczet 
sztandarowy, radiowęzeł, samorząd 
uczniowski)
Podać imię i nazwisko ucznia)

Dyplom uznania za:
- wzorowe lub bardzo dobre 
zachowanie  i świadectwo 
z wyróżnieniem
- zaangażowanie w życie 
szkoły,
-reprezentowanie szkoły i 
osiągnięcia w konkursach co 
najmniej międzyszkolnych
Podać imię i nazwisko ucznia

Podziękowania dla rodzica 
za wkład pracy na rzecz szkoły
 -za zaangażowanie  
w organizację festynu
Podać imię i nazwisko rodzica

List gratulacyjny 
dla rodzica 
wybitnego ucznia
Podać imię i 
nazwisko ucznia

Nagroda książkowa 
za inne osiągnięcia – 
podać jakie i imię 
oraz nazwisko ucznia
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………………………………………

(podpis wychowawcy)
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