REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD PRZEZ RADĘ RODZICÓW
w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki w Katowicach
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§1
Postanowienia ogólne:
Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki w Katowicach zwanej dalej Szkołą, postanawia o przyznaniu nagród za
wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych lub za osiągnięcia sportowe.
Nagrody za wyniki w nauce przyznawane są w:
- klasach I-III
- klasach IV-VI
- klasach VII –VIII
Za osiągnięcia sportowe nagrody są przyznawane:
- indywidualnie
- zespołowo
Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych przyznawane są wszystkim uczniom.

§2
Nagrody za wyniki w nauce w klasach I-III.
1. Nagrodę za wyniki w nauce w klasach I-III otrzymują wszyscy uczniowie.
2. Na nagrody w klasach I-III Rada Rodziców przeznacza 30% wpłaconej przez daną klasę
składki.
3. Wybór nagród w klasach I-III należy do nauczycieli prowadzących.

1.
2.
3.
4.

§3
Nagrody za wyniki w nauce w klasach IV-VI.
Nagrodę za wyniki w nauce w klasach IV-VI otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią
ocen 5,0 i mają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczniowie, którzy osiągnęli w nauce wyniki wymienione w §3 pkt 1. otrzymują nagrodę o
wartości 50,00zł.
Najlepszy uczeń z każdego rocznika otrzymuje nagrodę o wartości 250,00 zł.
Nagrody nie sumują się.

§4
Nagrody za wyniki w nauce w klasach VII-VIII.
1. Nagrodę za wyniki w nauce w klasach VII-VIII otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli
średnią ocen 4,75 i mają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Uczniowie, którzy osiągnęli w nauce wyniki wymienione w §4 pkt 1. otrzymują nagrodę o
wartości 50,00zł.
3. Najlepszy uczeń z każdego rocznika otrzymuje nagrodę o wartości 250,00 zł.
4. Nagrody nie sumują się.
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§5
Nagrody za osiągnięcia sportowe.
Nagrodę za wyniki sportowe otrzymują uczniowie i drużyny, które uzyskały miejsce na
podium w zawodach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
Uczniowie, którzy osiągnęli wynik sportowy wymieniony w §5 pkt 1. otrzymują nagrodę w
postaci wspólnego wyjazdu do aquaparku. Jest to wspólny wyjazd wszystkich
nagrodzonych z tego tytułu uczniów, a ich listę przygotowują wspólnie nauczyciele

wychowania fizycznego. Nagroda obejmuje przejazd i 2-godzinny pobyt w aquaparku.
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§6
Nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych.
Nagrodę dla laureatów olimpiad przedmiotowych otrzymują uczniowie, którzy są laureatami
olimpiad na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
Dla wszystkich uczniów spełniających warunek wymieniony w §6 pkt 1. przewiduje się
nagrodę o wartości 100,00 zł
Nagrody sumują się.
§7
Postanowienia końcowe
Nagrody są wręczane uczniom po końcoworocznym zatwierdzającym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, na uroczystości zakończenia roku szkolnego na forum szkoły.
Nagrody nie odebrane przez nagrodzonego w dniu wręczania są przechowywane w
administracji Szkoły.
W przypadku rażącego naruszenia przez nagrodzonego obowiązków ucznia, dyrektor szkoły
w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną może wstrzymać nagrodę lub ją
cofnąć.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Rada
Rodziców.
Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 z późniejszymi zmianami.

