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Wewnątrzszkolny System Oceniania
Wewnątrzszkolny System Oceniania - załącznik nr 6

REGULAMIN NAGRADZANIA I WYRÓŻNIANIA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 357)
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)
- rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz
wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności
za wykonywanie tych czynności
(Dz. U. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 217 i Nr 108, poz.
745)
- Statut Szkoły .
Postanowienia ogólne
1. Uczeń jest nagradzany za osiągnięcia w nauce, za uzyskiwanie wysokich wyników w
sporcie, za godne reprezentowanie szkoły, za pracę na rzecz klasy i szkoły, za dzielność i
odwagę oraz za czyny uznane za niezwykłe, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
2. Rodzic jest nagradzany za sponsorowanie działań szkoły, za pracę społeczną na rzecz
klasy lub szkoły, za szczególne zasługi dla szkoły
3. O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor szkoły, wychowawca, inny nauczyciel lub
wspólnie zespół nauczycieli po pozytywnym zaopiniowaniu rady pedagogicznej. O
przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wnioskować rada rodziców, samorząd
uczniowski i rada szkoły
4. Przewiduje się stosowanie różnorodne formy nagradzania i wyróżniania .
§1
Nagrody i wyróżnienia w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej
1. Nagrody wręczane w grupach lub podczas apeli w ciągu roku szkolnego.
1. 1.Dyplom i nagroda rzeczowa lub książkowa
za zajęcie I, II, III miejsca w konkursach organizowanych na terenie szkoły ;
2. Nagrody wręczane na forum szkoły na zakończenie roku szkolnego.
2.1. "Zachowanie na Medal" - ten tytuł przyznawany jest uczniom za spełnienie
wymogów określonych w "Regulaminie uczniów klas 1-3":
2.1.1. Kultura osobista
a) przestrzega zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji
b) odnosi się w sposób kulturalny i grzeczny wobec wszystkich pracowników
szkoły, kolegów, koleżanek oraz innych osób
c) nie stosuje przemocy
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- nie bierze udziału w bójkach
- nie posługuje się wulgarnym słownictwem
- nie niszczy sprzętów i przyborów szkolnych (cudzych i własnych)
d) nie przywłaszcza sobie cudzych rzeczy
e) dba o czysty, schludny, stosowny do sytuacji strój i miejsce pracy oraz zabawy
2.1.2. Obowiązek szkolny
a) przychodzi punktualnie do szkoły (do 5-u spóźnień w semestrze)
b) jest przygotowany do zajęć (ustnie, pisemnie)
c) przynosi potrzebne przybory, pomoce, strój sportowy
d) stara się aktywnie i na miarę swoich możliwości brać udział w zajęciach i
starannie wykonuje szkolne zadania
e) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (nie rozmawia, nie chodzi po klasie)
f) wykonuje zobowiązania - wobec wychowawcy, nauczycieli, trenerów,
pracowników szkoły, rodziców, kolegów, innych osób
g) przestrzega ustaleń kontraktów klasowych oraz szkolnych
2.1.3. Aktywność społeczna
a) pomaga innym w różnych sytuacjach
b) aktywnie i chętnie włącza się w prace na rzecz klasy i szkoły
c) zgodnie współdziała w grupie
d) bierze udział w konkursach lub zawodach sportowych
e) uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 Szkoły Mistrzostwa Sportowego godnie ją
reprezentuje
2.1.4. Tytuł przyznawany jest na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii innych
nauczycieli.
2.2. ,,Wzorowy Uczeń " - ten tytuł przyznawany jest uczniowi, który:
2.2.1. spełnił kryteria otrzymania tytułu "Zachowanie na Medal" punkty 2.1.1. - 2.1.3.
2.2.2. osiągnął wyróżniające lub bardzo dobre wyniki z zajęć edukacyjnych
2.2.3. swoim zachowaniem i postawą stanowi wzór godny naśladowania
2.2.4. tytuł przyznawany jest na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii innych
nauczycieli.
2.3. "Fair Play" - ten tytuł przyznawany jest uczniowi klasy sportowej, który:
2.3.1. ze szczególnym zaangażowaniem brał udział w zajęciach treningowych i meczach
2.3.2. wykazywał pilność i chęć uczenia się ćwiczeń ruchowych
2.3.3. systematycznie brał udział w zajęciach
2.3.4. stanowił wzór postawy sportowej na boisku
2.3.5. był należycie przygotowany do zajęć
2.3.6. tytuł przyznawany jest na wniosek trenera prowadzącego
2.4. Dyplom i nagroda rzeczowa lub książkowa za godne reprezentowanie szkoły w
konkursach pozaszkolnych, wyjątkowe zaangażowanie w prace na rzecz klasy i szkoły,
szczególne osiągnięcia w konkursach szkolnych.
2.4.1. nagrody przyznawane są przez dyrektora na wniosek wychowawcy, innych
nauczycieli.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu, nagrody lub wyróżnienia podejmuje rada
pedagogiczna.
4. Uczeń, który zdobył tytuł, nagrodę lub wyróżnienie otrzymuje wpis na świadectwie
szkolnym w rubryce "Szczególne osiągnięcia".
§2
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Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń na zakończenie roku otrzymuje
świadectwo z wyróżnieniem
1. świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem
do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania;
2. świadectwo ukończenia z wyróżnieniem szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych
na świadectwie ukończenia szkoły (tzn. z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
realizowanych w najwyższej programowo klasie szkoły danego typy i
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie
programowo niższej danego typu szkoły) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej dobrą ocenę zachowania.
3. Wynik sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej oraz wynik egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem;
§3
Nagrody i wyróżnienia w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej
1. Nagrody i wyróżnienia wręczane na forum klasy na zakończenie roku szkolnego
1.2 Dyplom i nagrody książkowe otrzymują uczniowie za:
1.1 reprezentowanie szkoły podczas olimpiad przedmiotowych na szczeblu
co najmniej rejonowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
1.2. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
1.3. bardzo aktywną pracę w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim;
1.4. reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta
oraz udział w poczcie sztandarowym;
1.5. nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy
klasy.
2. Nagrody wręczane na forum szkoły na zakończenie roku szkolnego
2.1. „Primus Inter Pares” otrzymuje uczeń kończący szkołę, za:
2.1.1. uzyskanie łącznie na świadectwie kończącym najwyższą średnią ocen ze
wszystkich uczniów kończących szkołę oraz najwyższy łączny wynik
uzyskany z egzaminów gimnazjalnych;
2.1.2. tytuł przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej;
2.1.3. nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, statuetkę oraz nagrodę książkową.
2.2. „Srebrna tarcza” otrzymują uczniowie kończący szkołę, za:
2.2.1. średnia stopni ze wszystkich zajęć obowiązkowych na świadectwie na
zakończenie szkoły przekracza 5,1 ;
2.2.2. zachowanie zostało ocenione na ocenę co najmniej bardzo dobrą;
2.2.3. nagroda przyznawana jest na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej;
2.2.4. nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, „srebrną tarczę” oraz nagrodę
książkową.
2.3. ,, Mistrz Fair Play" w szkole i na boisku, tytuł przyznawany uczniom klas
sportowych kończących szkołę , za wzorową postawę na boisku sportowym
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oraz bardzo dobre wyniki w nauce .
2.3.1. nagroda przyznawana jest na wniosek trenera i wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
2.3.2. nagroda przyznawana jest oddzielnie dla ucznia klasy mistrzostwa
sportowego i klasy sportowej;
2.3.3. Nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, statuetkę oraz nagrodę książkową.
2.4. Dyplom i nagrody książkowe otrzymują uczniowie kończący naukę w
szkole za:
2.4.1 reprezentowanie szkoły podczas olimpiad przedmiotowych na szczeblu
co najmniej rejonowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
2.4.2. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
2.4.3. bardzo aktywną pracę w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim;
3.4.4. reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych na terenie
miasta oraz udział w poczcie sztandarowym;
34.5. nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy
klasy.
§4
Nagrody i wyróżnienia w gimnazjum
1. Nagrody i wyróżnienia wręczane na forum klasy na zakończenie roku szkolnego
1.1. Dyplom i nagrody książkowe otrzymują uczniowie za:
1.1 reprezentowanie szkoły podczas olimpiad przedmiotowych na szczeblu
co najmniej rejonowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
12. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
1.3. bardzo aktywną pracę w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim;
1.4. reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta
oraz udział w poczcie sztandarowym;
1.5. nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy
klasy.
2. Nagrody wręczane na forum szkoły na zakończenie roku szkolnego
2.1. ,, Mistrz Fair Play" w szkole i na boisku, tytuł przyznawany uczniom klas
sportowych kończących szkołę , za wzorową postawę na boisku sportowym
oraz bardzo dobre wyniki w nauce .
2.1.1. nagroda przyznawana jest na wniosek trenera i wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
2.1.2. nagroda przyznawana jest oddzielnie dla ucznia klasy mistrzostwa
sportowego i klasy sportowej;
2.1.3. Nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, statuetkę oraz nagrodę książkową.
2.2 Dyplom i nagrody książkowe otrzymują uczniowie kończący naukę w szkole
za:
2.2.1 reprezentowanie szkoły podczas olimpiad przedmiotowych na szczeblu
co najmniej rejonowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
2.2.2. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym (dotyczy ostatniego roku szkolnego);
2.2.3. bardzo aktywną pracę w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim;
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2.2.4. reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych na terenie
miasta oraz udział w poczcie sztandarowym;
2.2.5. nagrody przyznawane są przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy
klasy.
2.3. „Srebrna tarcza” otrzymują uczniowie kończący szkołę, za:
2.3.1. średnia stopni ze wszystkich zajęć obowiązkowych na świadectwie na
zakończenie szkoły przekracza 5,1 ;
2.3.2. zachowanie zostało ocenione na ocenę co najmniej bardzo dobrą;
2.3.3. nagroda przyznawana jest na wniosek wychowawcy klasy, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
2.3.4. nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, „srebrną tarczę” oraz nagrodę
książkową.
2.4. „Primus Inter Pares” otrzymuje uczeń kończący szkołę, za:
2.4.1. uzyskanie łącznie na świadectwie kończącym najwyższą średnią ocen ze
wszystkich uczniów kończących szkołę oraz najwyższy łączny wynik
uzyskany z egzaminów gimnazjalnych;
2.4.2. tytuł przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej;
2.4.3. nagrodzony uczeń otrzymuje dyplom, statuetkę oraz nagrodę książkową.
§5
Nagrody i wyróżnienia dla rodziców
1. Medal „Przyjaciel Szkoły” jest najwyższą godnością społeczności szkolnej.
1.1. Medal nadaje Kapituła Medalu w składzie:
1.1.1. dyrektor Szkoły ,
1.1.2. Przewodniczący Rady Szkoły,
1.1.3. nauczyciel, członek Rady szkoły,
1.1.4. uczeń, członek Rady Szkoły.
1. 2. Nadanie Medalu odbywa się na wniosek
1.2.1. Rady Szkoły ,
1.2.2. Samorządu Uczniowskiego ,
1.2.3. nauczyciela - wychowawcy , po konsultacji z rodzicami klasy.
1.3. Wnioski o nadanie Medalu składa się do Kapituły w czasie trwania roku
szkolnego, nie później niż do dnia 10 czerwca każdego roku.
1. 4. Kapituła odbywa swoje posiedzenie dwa razy w roku w terminach do dnia 17
czerwca, przy czym w drugim terminie podejmuje uchwałę o nadaniu Medalu .
1. 5. Kapituła podejmuje uchwałę jednogłośnie .
1. 6. Kandydat do Medalu musi spełniać przynajmniej jeden z następujących
warunków:
1.6.1. w sposób duchowy, fizyczny lub materialny, konsekwentnie i w sposób
ciągły działa na rzecz całej społeczności szkolnej ;
1.6.2. w wybitny sposób pomaga w realizacji statutowych zadań szkoły,
deklarując ciągłość i trwałość tej pomocy ;
1.6.3 w inny, uzasadniony przez wnioskodawcę sposób zasługuje na nadanie
Medalu.
1. 7. Medal może być nadany wielokrotnie, przy czym minimalny okres pomiędzy
przyznaniem kolejnych medali nie może być krótszy niż trzy lata
1. 8. Medal wręczany jest w sposób uroczysty na podczas akademii szkolnej.
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1. 9. Kawaler Medalu zapraszany jest na wszystkie uroczystości szklone, w tym
przede wszystkim na uroczystości wręczenia kolejnych medali.
2. Lista gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który w VIII klasie otrzymał
świadectwo z wyróżnieniem (tj. uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej
bardzo dobre zachowanie).
3. Dyplom (podziękowanie) otrzymują rodzice za:
3.1. sponsorowanie działań szkoły
3.2 pracę społeczną na rzecz szkoły
3.3. szczególne zasługi dla szkoły
3.4. pracę społeczną na rzecz klasy (malowanie, prace remontowe, dekorowanie sali,
pomoc w organizowaniu imprez klasowych, opieka podczas wycieczek)
4. List gratulacyjny otrzymują rodzice uczniów kończących szkołę, którzy otrzymali
świadectwo z wyróżnieniem
§6
Wpisy na świadectwach w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów:
1. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów odnotowuje się w szczególności:
1.1. udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
1.2. osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej co najmniej na
szczeblu gminnym,
1.3. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza
w formie wolontariatu.
2. Na świadectwach szkolnych wpisujemy osiągniecia uzyskane w danym roku szkolnym,
za wyjątkiem świadectw ukończenia szkoły, gdzie wpisujemy najwyższe osiągnięcia z
trzech ostatnich lat.
Regulamin stanowi całość z Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Tekst regulaminu przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej
28 sierpnia 2015 roku
................................................................................................................
/podpis dyrektora/
Tekst regulaminu przyjęto uchwałą Rady Szkoły
15 września 2015 roku
................................................................................................................
/podpis przewodniczącego/
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