
Regulamin Przyznawania Nagród Dyrektora Szkoły Podstawowej     

nr 4  w Turku 

„Mądra Sówka” i „Mądra Sowa” 

 

 

I. Kryteria przyznawania statuetek: 

 

1. Statuetka  „Mądra Sówka” przyznawana jest po I etapie nauczania. 

2. Statuetka  „Mądra Sowa” przyznawana jest po II etapie nauczana. 

3. Regulamin dotyczy uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, wzorowe 

lub bardzo dobre zachowanie oraz sukcesy w konkursach, olimpiadach. 

4. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, 

którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych 

wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. 

5. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość  

i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.  

6. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych 

wyników w nauce. 

7. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy 

klasy, nauczycieli szkoły 

8. Nagroda -statuetka wręczana jest przez Dyrektora szkoły podczas uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

9. Przyznanej nagrody lub wyróżnienia żadną decyzją nie można uczniowi 

odebrać. 

 



II. Szczegółowe kryteria przyznawania w/w statuetek: 

Klasy III 

1. Nagroda przyznawana jest uczniom biorącym udział w licznych konkursach 

przedmiotowych (szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich i zawodach sportowych). 

2. Pod uwagę brany jest uzyskany tytuł laureata lub wyróżnienie. 

3. Konkursy rozpatrywane są w ciągu trzech lat nauki. 

4. Obowiązkiem wychowawców jest poinformowanie uczniów i rodziców na 

pierwszych zebraniach w klasach I o zasadach przyznawania statuetki oraz 

gromadzeniu i zapisywaniu osiągnięć uczniów. 

5. Osiągnięcia składane są do 10 czerwca każdego roku do dyrektora lub 

wicedyrektora. 

6. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski  i dokonuje wyboru laureatów. 

 

III. Szczegółowe kryteria przyznawania w/w statuetek: 

Klasy VIII 

1. Statuetka przyznawana jest uczniom osiągającym wysokie wyniki  w nauce, 

średnia 5.0 i powyżej. 

2. Statuetka przyznawana jest uczniom, którzy: 

- uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania 

- brak oceny „dostatecznej” lub niższej. 

      - biorą udział w licznych konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach   

sportowych. 

      - są laureatami konkursów ogólnopolskich i olimpiad przedmiotowych, 



      - aktywnie angażują się w życie szkolne i pozaszkolne, reprezentują 

placówkę w konkursach, akcjach, zawodach 

3. O statuetkę mogą się ubiegać uczniowie klas VIII. 

4. Wnioski nauczycieli z osiągnięciami składane są do 10 czerwca każdego 

roku. 

5. Podczas rozpatrywania kandydatur pod uwagę brane będą osiągnięcia                    

i sukcesy uzyskane w klasach IV-VIII 

6. Wychowawcy klas IV zobowiązani są do poinformowania uczniów                       

i rodziców na pierwszym spotkaniu o zasadach przyznawania statuetki oraz 

gromadzeniu i zapisywaniu osiągnięć przez uczniów. 

7.  Wnioski o przyznanie statuetki rozpatruje komisja w składzie: przew. 

dyrektor szkoły, dwoje nauczycieli uczących w klasach VIII. Komisja sporządza 

protokół z zebrania. 

 

IV. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 


