
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZNIOM 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU 

 

1. Podczas uroczystości zakończenia każdego roku szkolnego pozytywnie wyróżniający się 

uczniowie mogą otrzymywać nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Nagrodę rzeczową i dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje każdy uczeń otrzymujący 

świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub 

wzorowe), a rodzice lub opiekunowie prawni tych uczniów otrzymują listy gratulacyjne. 

3. Jeżeli w danej klasie żaden z uczniów nie otrzymał świadectwa z wyróżnieniem, nagrodę 

rzeczową i dyplom za dobre wyniki w nauce otrzymuje uczeń (lub uczniowie) z najwyższą średnią 

w tej klasie oraz zachowaniem co najmniej dobrym.  

4. Pozostali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,00 oraz zachowanie co najmniej 

dobre otrzymują dyplomy za dobre wyniki w nauce. 

5. Uczniowie, którzy wyróżniają się stuprocentową frekwencją na lekcjach otrzymują dyplom za 

wzorową frekwencję oraz nagrodę finansową w wysokości ustalonej przez Dyrektora Szkoły. 

6. Uczniowie, którzy wyróżniają się średnią ocen co najmniej 5,00 oraz zachowaniem bardzo 

dobrym lub wzorowym otrzymują nagrodę finansową w wysokości ustalonej przez Dyrektora 

Szkoły. 

7. Uczniowie, którzy pracowali na rzecz szkoły i uzyskali co najmniej dobrą roczną ocenę 

zachowania mogą otrzymać w zależności od prac, jakie wykonali nagrody rzeczowe i dyplomy 

lub tylko dyplomy. 

8. Uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych i uzyskali co najmniej 

dobrą roczną ocenę zachowania otrzymują dyplomy. 

9. Uczniowie, którzy reprezentując szkołę na szczeblu co najmniej powiatowym w konkursach lub 

zawodach sportowych zajęli miejsca 1-3 i uzyskali co najmniej poprawną końcową ocenę 

zachowania, otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 

10. Lista uczniów nominowanych do nagród powinna być wywieszona i uzupełniona przez 

wychowawców (pkt. 2 – 6 regulaminu), nauczycieli wychowania fizycznego (pkt. 8 - 9 

regulaminu) oraz pozostałych nauczycieli (pkt. 7, 9 regulaminu) w pokoju nauczycielskim na co 

najmniej dwa dni przed zebraniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.  

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 stycznia 2015 roku. 

 

 


