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Załącznik 

do Zarządzenia Dyrektora       

REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM 

NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W JASIONCE (kat. I - III) w konkursie -  

,, Aktywni w życiu szkoły ’’ 

 

Cele konkursu: 

a) motywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

b) rozwijanie aktywności twórczej dzieci 

c) odkrywanie i rozwijanie przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień 

d) kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, muzycznych i scenicznych 

e) budzenie empatii u uczniów poprzez aktywny udział w akcjach charytatywnych 

f) promocja „twórczości” uczniowskiej 

g) podniesienie efektów nauczania i wychowania w szkole 

Założenia ogólne 

1. Nagroda Dyrektora Szkoły jest wyróżnieniem dla ucznia uzyskującego czołowe miejsca w szkolnych, pozaszkolnych 

konkursach, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych. 

2. Uczeń otrzymujący nagrodę powinien dawać wzór do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla chętnych uczniów z klas I - III. 
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4. Uczeń z największą liczbą punktów w każdej z klas otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową  

5. Wyróżnienie otrzymuje w każdej klasie uczeń, który uplasował się jako drugi z największą liczbą punktów. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie wysokich miejsc i wyróżnień w konkursach i zawodach sportowych w 

okresie od września do maja. 

7. Kandydatów do Nagrody Dyrektora zgłaszają pisemnie wychowawcy klas do końca maja. W uzasadnieniu należy 

podać konkretne osiągnięcia ucznia - załącznik nr 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje komisja 

powołana przez dyrektora szkoły.   

8. Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o podjętej decyzji na posiedzeniu rocznej klasyfikacji Rady Pedagogicznej. 

9. Nagroda wręczana jest uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego podczas uroczystości wręczenia świadectw. 

10. Szczegółowe zasady przyznawania punktów stanowi załącznik nr 2. 

11.  Informacje o organizowanych konkursach będą wywieszane na tablicy ogłoszeń SU oraz na stronie internetowej 

szkoły. 
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Załącznik nr 1 

Zestawienie wyników rywalizacji uczniów 

 Konkursy 

indywidualne 

Konkursy 
grupowe 

Akcje 

charytatywne 

Razem 

Imię i nazwisko 

uczestnika  

szkolne gminne szkolne gminne szkolne  
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W konkursach grupowych każdy uczestnik otrzymuje punkty wg zasad przyznawania punktacji. 

Załącznik nr 2 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów  

 

Konkursy indywidualne Konkursy grupowe Akcje 

charytatywne 

lokata szkolne gminne szkolne gminne szkolne 

I miejsce 5 6 4 5 5 

II miejsce 4 5 3 4 4 

III miejsce 3 4 2 3 3 

wyróżnienie 2 3 1 2 2 

udział 1 2 0 1 1 

 


