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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 W SOSW NR 2  

IM PLUTONU GŁUCHONIEMYCH AK W KALISZU 

I. O przyznanie nagród i wyróżnień wnioskuje Rada Pedagogiczna. 

 

II. Rodzaje nagród: 

a)  Nagroda książkowa, 

b) List gratulacyjny, 

c) List pochwalny, 

d) Podziękowania dla rodziców, 

e) Nagroda rzeczowa, 

f) Order/odznaka patrona szkoły. 

III. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród: 

W klasach I-III szkoły podstawowej, nagrody otrzymują uczniowie na podstawie 

wniosku nauczyciela wychowawcy. 

1. Nagroda książkowa. 

Nagroda przyznawana jest na koniec danego roku szkolnego. 

a) Uczniowie począwszy  od klasy IV szkoły podstawowej do  klasy III 

gimnazjum otrzymują nagrodę książkową za: 

bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej 4,75 – oraz za co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, 

b) uczniowie technikum otrzymują nagrodę książkową za bardzo dobre 

wyniki w nauce – średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 

najmniej 4,5 – oraz za co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. List gratulacyjny. 

List gratulacyjny jest wręczany na koniec danego roku szkolnego. 

Uczniowie  otrzymują list gratulacyjny za: 

a) frekwencję powyżej 95% i co najmniej dobra ocena z zachowania. 

b) godne reprezentowanie Ośrodka w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. 

c) wyróżniające zaangażowanie w prace na rzecz Ośrodka- szkoły i internatu. 

3. Podziękowania. 

Podziękowania wręcza się rodzicom/ prawnym opiekunom lub innym 

członkom rodziny  na koniec danego roku szkolnego. 

Rodzice/ prawni opiekunowie/inni członkowie rodziny, otrzymują 

podziękowania za: 

a) zaangażowanie w przygotowania uroczystości w Ośrodku, 

b) pracę w Radzie Rodziców. 

c) wspieranie rozwoju dziecka. 
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d) prace na rzecz Ośrodka. 

4. List pochwalny. 

List pochwalny otrzymuje uczeń kończący dany etap edukacyjny za: 

a) szczególne osiągnięcia w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie 

 w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

b) szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne, przedmiotowe, 

c) szczególne zaangażowanie w prace na rzecz Ośrodka ( Samorząd, 

przedstawienia, pomoc koleżeńska, dekoracje, gazetki). 

5. Nagroda rzeczowa- (nagroda podzielna). 

Nagrodę rzeczową otrzymują uczniowie za zajęcie I-III miejsca grupowo  

w przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. 

6. Order /odznaka patrona szkoły. 

Order/odznakę patrona szkoły otrzymuje uczeń  kończący szkołę, który 

spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 

a)  uczeń w każdej klasie na danym poziomie edukacyjnym, począwszy od IV 

klasy szkoły podstawowej, otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, 

b) uczeń brał udział w konkursach przedmiotowych, zajmując I, II lub III 

miejsce lub godnie reprezentował Ośrodek w zawodach sportowych lub 

przeglądach artystycznych, zajmując czołowe miejsca w kategoriach 

indywidualnych lub zespołowych, 

c) prężnie działał na rzecz Ośrodka- np. działalność w samorządzie 

uczniowskim, systematycznie angażował się w pomoc koleżeńską, pomoc 

w organizowanie uroczystości lub innych przedsięwzięć na terenie 

Ośrodka itp. 

7. W sytuacjach szczególnych, decyzję dotyczącą przyznania nagrody 

książkowej, listu gratulacyjnego lub pochwalnego, podejmuje rada 

pedagogiczna w drodze głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


