
 

 
 
 

 
 
 
 

 

REGULAMIN 
 

PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 
UCZNIOWSKICH  

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W KUNOWIE 
im. Jana Brzechwy 

 
 

 
 
 
 
Opracowany na podstawie: 
 

1. Art. 90 g pkt 1 –11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943, 1954,  1985  i  2169  oraz  z  2017 r.  poz.  60,  949  i  1292) 

2. Uchwały Nr XX /141 /08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 10.05.2008 r.  
3. art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
4. Statutu szkoły  

5. Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I CEL PRZYZNAWANIA NAGRODY 
 

Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów za ich rzetelną naukę i pracę, 

wzorową postawę, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe.  

 

II CHARAKTER ORAZ ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD 
 
1. Nagroda Wójta Gminy Kobylanka  

1) Uczeń kandydujący do Nagrody Wójta Gminy Kobylanka powinien spełnić, co 

namniej trzy z podanych warunków: 

- uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 

5,0), 

- jest finalistą konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim, 

- wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 

uzyskuje z niej celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej 

dobre, 

- może zaprezentować własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, 

naukowy, techniczny), 

- uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne 

osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym), 

- swoimi osiągnięciami promuje gminę w regionie, województwie, kraju i za 

granicą. 

2) Ucznia - kandydata do Nagrody Wójta Gminy zgłasza dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z radą pedagogiczną (wybór następuje spośród 3 kandydatów, 

którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Tabele punktowe stanowią 

załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu). 

3) Zgłoszenie ucznia przedstawia się w formie pisemnej.  

4) Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta Gminy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

5) Zgłoszenie ucznia dyrektor składa do Urzędu Gminy w Kobylance na 10 dni 

przed zakończeniem danego roku szkolnego.  

6) Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie będą 

rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy 

w Kobylance.  



7) O formie, wysokości i ilości przyznanych nagród decyduje Wójt Gminy, 

uwzględniając kwoty zapisane w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.  

2. Nagroda Dyrektora Szkoły  

1) Nagrodę przyznaję dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

2) Wybór ucznia następuję spośród 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą 

ilość punktów (według załącznika nr 5). 

3) Osoba, która jest kandydatem do Nagrody Wójta Gminy Kobylanka, nie może 

otrzymać Nagrody Dyrektora Szkoły.  

4) O formie, wysokości i ilości przyznanych nagród decyduje dyrektor szkoły. 

3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe  

1) Stypendium jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym. 

2) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

lub przekroczył wymaganą średnią ocen, o której mowa w pkt 6, w okresie 

(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się 

stypendium oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3) Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, 

co najmniej międzyszkolnym, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,  

w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje 

się stypendium. 

4) Stypendium może otrzymać: 

a. uczeń kl. IV – na zakończenie II okresu (semestru), 

b. uczeń kl. V-VIII – na zakończenie I i II okresu (semestru). 

5) Komisja stypendialna, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu 

uczniowskiego ustala minimalną średnią ocen uprawniającą do uzyskania 

stypendium za wyniki w nauce. 

6) Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje 

wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni od 

zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 2 do regulaminu. 

7) Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

opiniuje komisja stypendialna (załącznik nr 3). Stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze). 



8) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięcia opinii komisji 

stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

9) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 

szkoły (załącznik nr 4), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach 

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

10)Przyznane stypendium może odebrać rodzic (opiekun prawny) ucznia bądź 

uczeń z pisemnym upoważnieniem rodzica.  

4. Wpis do Złotej Księgi – do Złotej Księgi wpisujemy absolwentów, którzy: 

a. uzyskali średnią ocen przynajmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania, 

b. zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim, 

5. Świadectwo z wyróżnieniem – świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie 

klas IV-VIII, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej, bardzo dobre lub 

wzorowe zachowanie. 

6. Dyplom "Wzorowego Ucznia" – dyplom otrzymują uczniowie klas IV-VIII, którzy 

uzyskali średnią ocen przynajmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania. 

7. List gratulacyjny – list gratulacyjny otrzymują rodzice tych absolwentów, którzy 

otrzymują Dyplom "Wzorowego Ucznia". 

8. Zegarek – nagrodę przyznaje się uczniom, którzy uzyskali 100% frekwencję 

w ciągu roku i otrzymali przynajmniej dobrą ocenę z zachowania. 

 
IV WRĘCZENIE NAGRÓD 
 
       Nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystego zakończenia roku 

szkolnego. 

Traci moc Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 

w porozumieniu z Samorządem Szkolnym z dnia 06.02.2014 r.  

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 

w porozumieniu z Samorządem Szkolnym w dniu 22.12.2017 r. 

 
 

 



Załącznik nr 1 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY KOBYLANKA 

DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ UCZNIA 
 

Wnioskodawca 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dyrektora szkoły – nazwa szkoły – adres) 
 

Przedkładam wniosek o przyznanie "NAGRODY WÓJTA GMINY KOBYLANKA" 

dla 

ucznia/uczennicy 

........................................................................................................................................ 

syna/córki 
........................................................................................................................................ 

(imiona rodziców) 
 

urodzonego/ej dnia ....................................... w ............................................................ 

uczęszczającego/ej w roku szkolnym .............../............ do klasy .............. w szkole 

........................................................................................................................................ 

Uzasadnienie: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

Załączona dokumentacja dotycząca osiągnięć kandydata: 

(potwierdzone za zgodność przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw, dyplomów, opinii, 

potwierdzeń itp.) 

a) Opinia rady pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza kandydat, 

b) ........................................................................................................, 

c) ........................................................................................................., 

d) ........................................................................................................., 



Załącznik nr 2    

                                                                                        

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO STYPENDIUM 
ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM ……………. 

 
.....................................  

      okres (semestr)  

 

.................................................................................................................................................... 
imię (imiona) i nazwisko ucznia 

 

.................................................................................................................................................... 
data i miejsce urodzenia 

 

................................................................................................................................................... 
adres domowy ucznia 

 

 
Informacja o kandydacie: uczeń klasy ................................ 
 
Średnia ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji  ................ 
 
Ocena ze sprawowania ...................................................... 
 
Osiągnięcia ucznia 
 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
 

Wnioskodawca 
 
....................................................................................................................................................
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość wyżej wymienionych danych 

 

 
 
 
 

……………………..                       …………………………..                        …………………….     
       miejscowość                                                          data                                                                podpis               
  

 
 

 

 



Załącznik nr 3 

 

DECYZJA  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

 

Komisja w składzie:  

1. ............................................................................... 

2. ................................................................................ 

3. ................................................................................ 

po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………………….. 

  

opiniuje pozytywnie / negatywnie* 

  

wniosek o stypendium  za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* 

……………………………………………………………………………………. 
                                                   Imię (imiona) i nazwisko ucznia 

 

Podpisy komisji:  

1. …................................................................................ 

2. …................................................................................ 

3. …................................................................................ 

 

Kunowo, dn. ………………………                                       

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 

 

DECYCJA  DYREKTORA SZKOŁY  
O PRZYZNANIU STYPENDIUM ZA 

WYNIKI W NAUCE/OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

  

Zgodnie z  art. 90g ust. 11 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. 2017.0.2198), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

uczniowi klasy ………………….. 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….… 

  

przyznaję stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe* 

  

  

w wysokości ……………zł (słownie: …………………………………………..) 

  

   

 

Kunowo, dn. …………………                                               ......…………………………. 

                                                                                                   Podpis dyrektora szkoły 

                        

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 

1. Średnia ocen 

Ocena roczna 4,8 – 4,89 4,9 – 4,99 5,0 – 5,09 5,1 – 5,19 5,2 – 5,29 

Liczba punktów 1 2 3 4 5 

 

Ocena roczna 5,3 – 5,39 5,4 – 5,49 5,5 – 5,59 5,6 – 5,69 5, 7 – 6,0 

Liczba punktów 6 7 8 9 10 

 

2. Zachowanie  

Zachowanie 

bardzo dobre wzorowe 

1 2 

 
3.   Wynik z egzaminu na koniec ósmej klasy (język polski + matematyka + język obcy) 
 

Wynik z 
egzaminu 

79-80% 81-82% 83-84% 85-86% 87-88% 

Liczba punktów 1 2 3 4 5 

 

Wynik z 
egzaminu 

89-90% 91-92% 93-94% 95-96% 97-100% 

Liczba punktów 6 7 8 9 10 

 

4. Udział i osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty 

 Osiągnięcie Punkty 

Etap szkolny (I) Zakwalifikowanie się do II etapu 2 

Etap rejonowy (II) Zakwalifikowanie się do III etapu 4 

Etap wojewódzki (III) Finalista 6 

Etap wojewódzki (III) Laureat 10 

 



5. Osiągnięcia w konkursach  

Ranga konkursu Laureat, I miejsce II – III miejsce Wyróżnienie 

Ogólnopolski 6 5 4 

Wojewódzki 5 4 3 

Powiatowy 4 3 2 

Gminny 3 2 1 

Szkolny (dotyczy tylko 

uczniów klas I – III) 
3 2 1 

 
*najlepsze osiągnięcie w danej dziedzinie w ciągu całego roku szkolnego 
(np. plastyczne, muzyczne, etc.) 
 

6. Osiągnięcia w zawodach sportowych (indywidualne)  

Ranga zawodów I miejsce II miejsce III miejsce 

Międzynarodowe 7 6 5 

Ogólnopolskie 6 5 4 

Wojewódzkie 5 4 3 

Powiatowe 4 3 2 

Gminne 3 2 1 

 

*najlepszy wynik w danej dyscyplinie w ciągu całego roku szkolnego 

 

7. Konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie (jednoetapowe) np. Kangur, Alfik, 

Panda, Pangea, Pingwin, Oxford, FOX itp. 

Osiągnięcie Punkty 

Laureat, I miejsce 5 

II miejsce, wynik „bardzo dobry” 4 

III miejsce, wynik „dobry”, wyróżnienie 3 

Najlepszy wynik w poziomie w szkole (przy 

braku innych osiągnięć w poziomie) 

1 

 



8. Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska: 

a) Praca w szkolnym samorządzie  –  1 pkt 

b) Poczet sztandarowy – 1 pkt 

c) Udział w akademiach i uroczystościach – 1 pkt 

d) Działalność społeczna (np. wolontariat) – 1 pkt 

e) Inna aktywność – 1 pkt 

 

 


