
Załącznik 
do zarzadzenia nr 24 / 2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

z dnia 2.10.2020 r.

Regulamin
typowania uczniów do nagrody

Burmistrza Miasta Człuchów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nagroda  jest  indywidualnym  wyróżnieniem  dla  uczniów,  którzy  w  bieżącym  roku
szkolnym wykazali się szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczającymi
poza program szkolny oraz mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi,   sportowymi  lub  wyróżniającą  pracą  społeczną  na  rzecz  szkoły  
i środowiska.

§ 2

Nagroda jest przyznawana corocznie uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie na koniec roku szkolnego.

§ 3

O wysokości nagród decyduje ilość uzyskanych przez kandydata punktów oraz posiadane
w danym roku środki finansowe.

§ 4

Zgłaszanie kandydatów odbywa się według wniosku, którego wzór stanowi załącznik  do
niniejszego regulaminu. / załącznik nr 1/
Wnioski należy złożyć do 31 maja bieżącego roku szkolnego z późniejszym uzupełnieniem
punktacji za:  średnią ocen na świadectwie, zachowanie, frekwencję oraz inne kategorie
wynikające z organizacji roku szkolnego (np. wyniki egzaminów, konkursów).

§ 5

O przyznanie nagrody wnioskuje wychowawca lub nauczyciel przedmiotu. Do wniosku
dołącza  się  kserokopie  dyplomów/podziękowań/zaświadczeń/wydruki  pozytywnych
uwag z dziennika elektronicznego dotyczące konkretnego ucznia –  nie listy zbiorcze
(akcje  wolontariatu,  działania  na rzecz  szkoły i  środowiska lokalnego)  potwierdzające
osiągnięcia ucznia. 
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Nauczyciele  są  zobowiązani  do  systematycznego  dokumentowania sukcesów
wychowanków (np. wpisy do dziennika). 
Należy  zachęcić  uczniów  i  rodziców  do  gromadzenia  powyższej  dokumentacji,  
np. w formie teczki. 
Rozpatrywane będą wnioski dotyczące uczniów, którzy uzyskali na koniec danego roku
szkolnego  ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą.

§ 6

Komisja powołana przez dyrektora szkoły dokonuje weryfikacji wniosków pod względem
formalnym. Sporządza listę uczniów według uzyskanej punktacji i przedstawia ją radzie
pedagogicznej. 
Składający wniosek może odwołać się od wyników weryfikacji.
Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor szkoły.

§ 7

Kandydatów do nagrody burmistrza zgłasza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej.

§8

Wniosek przekazywany jest do Urzędu Miasta  najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem
roku szkolnego.

Rozdział II

Szczegółowy system punktowania osiągnięć ucznia przy przyznawaniu
Nagrody Burmistrza

§ 9
I Wyniki w nauce:

1. Średnia ocen w danym roku szkolnym:

 4,75 - 5,00 – 15 pkt
 5,01 – 5,50 – 20 pkt
 5,51 - 6,00 – 25 pkt

II Szczególne osiągnięcia:
1. Osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych, wojewódzkich, ogólnopolskich  i 
międzynarodowych.

 Laureat – 30 pkt
 Finalista – 25 pkt
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 Uczestnik finału-20 pkt
 Powiatowe/rejonowe-15 pkt
 Wyróżnienia lub najwyższy wynik w szkole- 10 pkt

Jeżeli nikt z uczniów nie zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu konkursu 
przedmiotowego, uczeń , który uzyskał najwyższy wynik w szkole ( w danym 
konkursie) otrzymuje 10 pkt. 
Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego, otrzymuje nagrodę w 
przynajmniej najniższej wysokości pod warunkiem uzyskania co najmniej oceny 
bardzo dobrej z zachowania.

W przypadku Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny oraz Liga 
zadaniowa, punktacja przedstawia się następująco: 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny:

 Nagroda główna (laureat konkursu) – 30 pkt
 Nagroda za wynik bdb- 25 pkt
 Nagroda za wyróżnienie – 20 pkt
 Najlepszy wynik w szkole – 15 pkt ( jeśli nikt z uczestników nie uzyskał 

tytułów wymienionych wyżej)

Pomorska Liga Zadaniowa:

 Laureat- 30 pkt
 Finalista 25 pkt

2.Osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach artystycznych (indywidualnie lub 
zespołowo; miejsca I, II, III) na szczeblu:

 ogólnopolskim – 30 pkt
 wojewódzkim – 25 pkt
 uczestnik finału - 20 pkt
 powiatowe/rejonowe - 15 pkt
 wyróżnienia (ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe indywidualnie)- 10 pkt

  Uczeń, który został laureatem konkursu artystycznego lub sportowego , 
otrzymuje nagrodę w przynajmniej najniższej wysokości pod warunkiem 
uzyskania co najmniej oceny bardzo dobrej z zachowania.
          

Jeżeli  uczeń  ma  więcej  niż  jedno  szczególne  osiągnięcie  
w takich samych konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych,
na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się punkty za
jedno najwyższe osiągnięcie tego ucznia.
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3. Jeżeli uczeń wykazał się wybitnymi osiągnięciami w konkursach, zawodach 
pozaszkolnych, na wniosek dyrektora może kandydować do nagrody burmistrza.

III Postawa moralna i społeczna

1. Aktywna, wyróżniająca się praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska:
    
 aktywna praca w samorządzie szkolnym
 służba w poczcie sztandarowym
 aktywny udział w akademiach i uroczystościach 
 działalność społeczna np. wolontariat
 aktywny udział w zawodach sportowych  z okazji świąt państwowych, pod 

warunkiem, że uczestnik nie zajął I-III miejsca 

Należy policzyć  ilość akcji, w których uczeń wziął udział (udokumentowane wpisem  do 
dziennika przez opiekuna): 
                           5 - 10 akcji –10 pkt

 11 - 15 akcji - 15 pkt
 16 i więcej - 20 pkt

2. Za 100% frekwencję    -   10 pkt

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§10

Burmistrz Miasta ma prawo przyznać z własnej inicjatywy nagrodę uczniowi za inne
indywidualne szczególne osiągnięcia.

§ 11

W klasach I – III nagrody Burmistrza nie przyznaje się.

§12

Do wniosku dołącza się zgodę rodziców ucznia na zbieranie, przetwarzanie danych 
i podanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody /załącznik nr 2/

Załączniki:
 wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
 oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka
 numer konta
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Załącznik nr 1

Wniosek
o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta

Informacja o kandydacie do nagrody:

Imię/imiona i nazwisko: 
Data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
Klasa  do której uczęszcza kandydat: 

Uzasadnienie wniosku :

Kategoria Informacje szczegółowe Ilość punktów
Konkurs

Średnia ocen
*Egzamin 
ósmoklasisty
Frekwencja 100%
Praca na rzecz 
szkoły 
i środowiska

Suma:

 *Najwyższy wynik z sumy egzaminów ósmoklasisty (powyżej 90% - 25 pkt) będzie 
uwzględniony w punktacji w przypadku uzyskania takiej informacji z OKE przed 
złożeniem wniosku.
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Załącznik nr 2

........................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych

dziecka

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 –
(zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   i  mojego dziecka:

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

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

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa – dziecka)

przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie
w celu podania do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:
 imię i nazwisko,
 data urodzenia
 adres zamieszkania
 klasa,

........................................
(data, podpis rodzica/opiekuna)
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Załącznik nr 3

Człuchów, .........................................

....................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
......................................................
miejsce zamieszkania
.......................................................

Nagrodę Burmistrza dla uczennicy/ ucznia  ................................................................... 
kl......                      
                                                                                                           imię i nazwisko ucznia              
proszę przekazać na konto .....................................................................................................
                                                                                                   podać numer konta

-------------------------------------------------
czytelny podpis rodzica/ opiekuna dziecka
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