Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
REGULAMIN
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KLASACH IV – VIII

1. Wpis do Złotej Księgi Absolwentów – otrzymuje uczeń klasy ósmej za
ukończenie szkoły z wyróżnieniem lub za wybitne osiągnięcia sportowe.
2. Nagrodę Dyrektora Szkoły - otrzymuje uczeń klasy ósmej osiągający w ciągu
całego drugiego etapu edukacyjnego bardzo dobre wyniki nauczania,
wyróżniający

się

koleżeńską

postawą,

kulturą

osobistą,

aktywnością

i pracowitością. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje wychowawca klasy,
którą przedstawia na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, gdzie
wymienione nazwiska kandydatów zostają zatwierdzone mocą uchwały.
Nagrodą jest list gratulacyjny.

3. Nagrodę Copernicus – otrzymuje uczeń klasy ósmej za wzorowe zachowanie
i wybitne osiągnięcia w nauce: w klasach IV - VII - średnia 5,0 i wzorowe
zachowanie, w klasie VIII – wzorowe zachowanie i średnia z przedmiotów
obowiązkowych min. 5,7 (nie dopuszcza się ocen niższych niż bardzo dobra).
Uczeń musi być (minimum raz) finalistą lub laureatem konkursów wiedzy
(na szczeblu międzyszkolnym), konkursów artystycznych lub zawodów
sportowych (na szczeblu wojewódzkim) w klasach IV - VIII. Muszą
być spełnione wszystkie wymienione powyżej wymagania. Nagrodą jest medal.
4. Nagrodę za „Godne Reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 74” - otrzymuje
uczeń klasy szóstej, za średnią 5,0 i wzorowe zachowanie w klasach IV i V,
w klasie VI – wzorowe zachowanie i średnią z przedmiotów obowiązkowych
min. 5,7 (nie dopuszcza się ocen niższych niż bardzo dobra). Uczeń musi być
(minimum raz) finalistą lub laureatem konkursów wiedzy (na szczeblu
międzyszkolnym), konkursów artystycznych lub zawodów sportowych (na
szczeblu wojewódzkim) w klasach IV - VI. Muszą być spełnione wszystkie
wymienione powyżej wymagania. Nagrodą jest medal.
5. Nagrodę Wychowawcy Klasy „Serce na dłoni” – otrzymuje uczeń klasy ósmej
za życzliwość, opiekuńczość, sprawiedliwość, aktywność i wrażliwość.
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Decyzję

o

przyznaniu nagrody podejmuje

wychowawca

klasy,

którą

przedstawia na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, gdzie
wymienione nazwiska kandydatów zostają zatwierdzone mocą uchwały.
Nagrodą jest medal.
6. Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, szkoła

przewiduje tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej

nagrody. Nie ma możliwości odwołania od nieprzyznanej nagrody.
7. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione
zastrzeżenie do dyrektora w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.
8. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni.
9.

Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.
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