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Regulamin 

Przyznawania nagród dla najlepszego ucznia kończącego pierwszy etap nauczania Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Szafera w Zespole Szkół w Widuchowej 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

W celu uhonorowania najlepszych uczniów kończących pierwszy etap nauczania Szkoły 

Podstawowej Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Widuchowej ustanawia nagrody: 

      a) Organu prowadzącego, 

b) Dyrektora Zespołu Szkół 

c) Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. 

2. Do nagrody dołączony jest okolicznościowy dyplom z nazwiskiem laureata. 

3. Nagrody wręczane są wyróżnionym uczniom kończącym pierwszy etap nauczania podczas 

uroczystości zakończenia roku  szkolnego. 

 

§ 2 

Kryteria przyznawania nagrody Organu prowadzącego i Dyrektora 

Zespołu Szkół oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół dla uczniów 

kończących pierwszy etap nauczania  

Szkoły Podstawowej w Widuchowej 

1. Uczeń zachowuje się wzorowo – 20 punktów. 

2. Uczeń zachowuje się bardzo dobrze - 15 punktów. 

3. Uczeń kończy pierwszy etap nauczania z wyróżnieniem – 5 punktów. 

4. Średni procentowy wynik z badania kompetencji trzecioklasistów - minimalny wynik 

75% - 5 punktów (za każdy 1% powyżej minimum dodatkowo – 1 punkt) 

5. Stosuje się dodatkowe kryteria: 

• Ogólnopolskie konkursy  

Laureat – 15 punktów. 

Finalista – 12 punktów. 

Wyróżnienie – 5 punktów. 
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• Wojewódzkie konkursy   

I miejsce 10 pkt. 

II miejsce 9 pkt. 

III miejsce 8 pkt. 

• Gminne konkursy – 

I miejsce 7 pkt. 

II miejsce 6 pkt. 

III miejsce 5 pkt. 

• Szkolne konkursy –  

I miejsce 3 pkt. 

II miejsce 2 pkt. 

III miejsce 1 pkt. 

 

Uczeń z najwyższym wynikiem punktowym otrzymuje nagrodę Organu prowadzącego. 

Uczeń, który uzyskał drugi wynik otrzymuje nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół. 

Uczeń, który uzyskał trzeci wynik otrzymuje nagrodę Rady Pedagogicznej. 

Jeżeli żaden z kandydatów nie spełni minimalnych wymagań na nagrodę wójta określonych w 

pkt. 1-4 ( 30 punktów) przyznana zostanie tylko nagroda dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1 Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

2 Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują wszystkich uczniów 

o nagrodach dla najlepszego ucznia kończącego pierwszy etap nauczania Szkoły Podstawowej 

w Zespole Szkół w Widuchowej. 

 

 

Widuchowa, Rada Pedagogiczna 22.09.2016 r 


