
SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  NAGRADZANIA I WYRÓŻNIANIA 

uczniów klas 1-3 

Myślę, że motywująco na uczniów wpływają wyróżnienia na koniec I semestru 

w dotychczasowej formie. Jedyną zmianą, jaką należałoby poczynić w 

regulaminie, jest właściwy zapis poziomu wiadomości i umiejętności uczniów 

otrzymujących wyróżnienia i nagrody  (nie ma już ponadstandardowego 

poziomu wiadomości i umiejętności, są tylko wysokie). 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DYPLOMÓW  

„NAJLEPSZY NA STARCIE” ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 

- W KLASIE PIERWSZEJ 

1. Dyplom przyznaje wychowawca klasy. 

2. Dyplom wręczany jest na uroczystym apelu klas 1-3 podsumowującym I 

półrocze. 

3. Dyplom może otrzymać uczeń, który: 

1) osiągnął wysoki poziom wiadomości i umiejętności przewidziany 

standardami wymagań, 

2) cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na krzywdę i 

niesprawiedliwość, 

3) respektuje zasady prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej, 

4)przestrzega regulaminów szkolnych i wszelkich umów, 

5) bierze udział w konkursach szkolnych. 

 

KLASY II i III analogicznie do pierwszej wg. dotychczasowego zapisu. 

 

REGULAMIN WYRÓŻNIANIA I NAGRADZANIA  

NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO  

Rezygnacja  z dyplomów: 

- w czytaniu 

- ortografii 

- w recytacji 

 



Pozostają: 

- dyplom i tytuł: „MISTRZ KALIGRAFII”, który przyznaje wychowawca wybranym 

uczniowi z klasy (autorowi najpiękniejszych zeszytów), 

- wyróżnienie i tytuł: „ZAWSZE OBECNY I PUNKTUALNY” – przyznawany   za 

100% obecności (tak, jak w klasach 4-8), 

- WYRÓŻNIENIE W SPORCIE – przyznawane dwóm uczniom z klasy, którzy: 

 osiąga wysokie wyniki w sporcie, 

 zawsze przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, 

 biorą udział w rozgrywkach szkolnych lub międzyszkolnych, 

 zawsze są zdyscyplinowani  na zajęciach i przestrzegają reguł gier i 

zabaw, 

- WYRÓŻNIENIA ZA UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE – przyznawane dwóm 

uczniom z klasy, którzy: 

 wykazują umiejętność i inicjatywę w wykonywanych pracach, 

 samodzielnie wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych, 

ciekawych technik, 

 osiągają sukcesy w konkursach plastycznych lub muzycznych 

organizowanych na terenie szkoły lub poza nią. 

-MEDALE ZA WYJĄTKOWĄ KULTURĘ OSOBISTĄ - przyznawane wg. uznania 

wychowawców uczniom, którzy: 

 prezentują wzorową postawę w szkole i poza nią, 

 są wrażliwi  na krzywdę, 

 potrafią dostosować się do każdej sytuacji szkolnej, mają zawsze 

odpowiedni strój, 

 przestrzegają regulaminów szkolnych i wszelkich umów. 

 

Powyższe dyplomy otrzymują uczniowie wytypowani przez wychowawcę klasy. 

Wśród wyróżnionych mogą znaleźć się również uczniowie otrzymujący nagrodę 

książkową. 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA – NAGRODY 

KSIĄŻKOWEJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

KLASY 1 

1. Wyróżnienie przyznaje wychowawca klasy. 

2. Nagroda książkowa wręczana jest na uroczystości zakończenia roku     

    szkolnego. 

3. Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął wysoki poziom wiadomości i umiejętności przewidziany dla ucznia 

kończącego klasę pierwszą, 

- cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na krzywdę, potrafi 

dostosować się do każdej sytuacji szkolnej, 

- brał czynny udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły lub poza 

nią. 

                                                                KLASY 2 

1. Wyróżnienie przyznaje wychowawca klasy. 

2. Nagroda książkowa wręczana jest na uroczystości zakończenia roku     

    szkolnego. 

3. Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął wysoki poziom wiadomości i umiejętności przewidziany dla ucznia 

kończącego klasę drugą, 

- cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na krzywdę, potrafi 

dostosować się do każdej sytuacji szkolnej, 

- brał czynny udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły lub poza 

nią. 

                                                                KLASY 3 

1. Wyróżnienie przyznaje wychowawca klasy. 

2. Nagroda książkowa wręczana jest na uroczystości zakończenia roku     

    szkolnego. 

3. Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął wysoki poziom wiadomości i umiejętności przewidziany dla ucznia 

kończącego klasę trzecią, 



- cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na krzywdę, potrafi 

dostosować się do każdej sytuacji szkolnej, 

- brał czynny udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły lub poza 

nią. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „MAŁY KOPERNIKANIN” 

1. Tytuł przyznawany jest uczniom na zakończenie pierwszego etapu 

edukacyjnego, czyli TYLKO PO III KLASIE. 

2. Tytuł, plakietkę i dyplom otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymywał nagrodę książkową na koniec klasy 1, 2 i 3, 

b) przez wszystkie 3 lata edukacji prezentował tylko wzorowe zachowanie, 

dając tym samym przykład godny naśladowania innym uczniom, 

c) w trakcie 3 lat edukacji otrzymał choć jedno wyróżnienie lub nagrodę w 

konkursie pozaszkolnym. 

3. Nagrodę przyznaje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami 

uczącymi w danej klasie. 

 

Rodzice uczniów nagrodzonych tytułem „MAŁY KOPERNIKANIN” otrzymują 

listy gratulacyjne, jako szczególną formę uznania za trud i wysiłek rodzicielski. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


