
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie 
 

Regulamin przyznawania statuetki  

,, SUPER UCZEŃ’’  

i nagrody finansowej za wyniki w nauce i osiągnięcia  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 
 

Regulamin opracowano w oparciu o: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680 i 1681 z póź. zmianami). 

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie. 

 

§1  

 

1. Szkoła może uczniowi przyznać statuetkę i nagrodę finansową za wyniki  

w nauce i osiągnięcia na rzecz szkoły. 

2. O przyznaniu nagrody finansowej decyduje dyrektor szkoły. 

3. W szczególnych sytuacjach, dyrektor szkoły może nie przyznać nagród 

finansowych. 

 

§2 

 

1. Nagroda finansowa i statuetka może być przyznane uczniowi kl. 4 - 8 SP na 

zakończenie roku szkolnego. 

2. Nagroda finansowa i statuetka przyznawane jest jedna na poziomie klas. 

 

§3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce kieruje wychowawca klasy 

do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły. 

2. Wniosek powinien być złożony do komisji , nie później niż na zebraniu Rady 

Pedagogicznej analitycznej. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

 

§4 

1. Nagroda finansowa i statuetka za wyniki w nauce i osiągnięcia na rzecz szkoły 

może uzyskać uczeń szkoły podstawowej, który osiągnął: 

a.   celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

b. średnią ocen nie niższą niż 5,0 

c. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

2. W odniesieniu do uczniów kończących szkołę bierze się pod uwagę średnią roczną 

z klasy 8. SP oraz wynik egzaminu zewnętrznego. 
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§5 

1.   Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium polega na przyznaniu 

punktów z zastosowaniem poniższych kryteriów wraz z wagami: 

1) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów określana jest na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy/szkoły( wyrażona w postaci wartości do dwóch miejsc po 

przecinku bez stosowania zaokrągleń) - maksymalnie 20 punktów. 

2) Liczba punktów (LP) liczona jest według wzorów: 

-  dla klas 4-8 szkoły podstawowej:      

            LP=(x-5,0)x20 

   gdzie: 

X- oznacza średnią ocen, o której mowa w  

§4 

3)   wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego(uzyskanego na koniec etapu 

edukacyjnego ucznia)- maksymalnie 10 punktów. 

Liczba punktów(LP) liczona jest według wzoru: 

LP = wynik egzaminu x współczynnik p 

gdzie: 

sposób ustalania wyniku egzaminu oraz wartość współczynnika p w zależności od 

poziomu egzaminu przedstawia poniższa tabela: 

 

Poziom egzaminu Sposób ustalania wyniku 

egzaminu 

Wartość współczynnika p 

Sprawdzian w klasie VIII s/100 

S- średni indywidualny wynik 
10 

3.Osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach uzyskane w ciągu roku szkolnego 

-maksymalnie 30 punktów 

Liczba punktów za poszczególne osiągnięcia ucznia ustalana jest według zasad: 

a. konkursy przedmiotowe: 

-laureat konkursu szkolnego - 1 punkt  

-laureat konkursu powiatowego- 5 punktów  

-laureat konkursu wojewódzkiego-10 punktów 

b. konkursy artystyczne( jeden wybrany) 

-laureat konkursu szkolnego -1 punkt 

-laureat konkursu powiatowego- 5 punktów 

-laureat konkursu wojewódzkiego-10 punktów 

c. turnieje sportowe(jeden wybrany) 

-laureat turnieju szkolnego - 1 punkt  

-laureat turnieju powiatowego- 5 punktów  

-laureat turnieju wojewódzkiego-10 punktów. 
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§6 

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli: 

1. pali papierosy, 

2. spożywa alkohol i inne środki odurzające, 

3. otrzymał upomnienie, naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

§ 7 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

powołuje się Komisję Nagród w składzie: 

a) Przewodniczący: wicedyrektor szkoły, 

b) Członkowie: pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel 

wybrany do komisji przez Radę Pedagogiczną. 

2. Komisja stypendialna posiada wzór wniosku stypendialnego. 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia. 

 

Regulamin zaktualizowano i zatwierdzono na zebraniu Rady pedagogicznej  

w dniu 25.09.2019r. 

Dyrektor szkoły 

Józef Milewski 

 


