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Wstęp 

Regulamin przyznawania nagród za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe został przyjęty przez 

Radę Pedagogiczną po uprzednich konsultacjach z Organem Prowadzącym i zatwierdzony 

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2021 roku. Fundatorem nagród jest Organ 

Prowadzący Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk w Szerokiem, Robert Kowalski. 

Celem przyznawania nagród jest motywowanie uczniów zdolnych do systematycznej  

i efektywnej pracy oraz pomoc w rozwoju ich predyspozycji i zainteresowań.  

Uczniowie mogą otrzymać dwa rodzaje nagród:  

1. przyznawane przez Radę Pedagogiczną na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej: 

ZŁOTA TARCZA, PRIMUS INTER PARES, WYBITNY ABSOLWENT. 

2. przyznawane przez Organ Prowadzący Szkołę ze środków własnych: STYPENDIUM ZA 

WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, jednorazowy GRANT 

DYREKTORA SZKOŁY.   

 

Nagrody przyznawane są na koniec każdego roku szkolnego, podczas uroczystego zakończenia 

roku szkolnego, na forum Szkoły.  

Warunkiem uzyskania nagrody jest pisemna zgoda ucznia i rodzica na publikację informacji  

o uzyskanych osiągnięciach na stronie internetowej Szkoły.  

 

UWAGI DO REGULAMINU: 

1. Jeżeli uczeń otrzymał w danym roku szkolnym nagrodę PRIMUS INTER PARES, nie 

otrzyma ZŁOTEJ TARCZY. 

2. Jeżeli uczeń otrzymał w danym roku szkolnym STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, nie otrzyma GRANTU DYREKTORA SZKOŁY. 
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I. ZŁOTA TARCZA 

1. Kryteria przyznania nagrody: 

 

ZŁOTĄ TARCZĘ otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymienione warunki: 

1) Jest uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem.  

2) Uzyskał minimum dwa tytuły laureata w konkursach przedmiotowych (o zasięgu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym) lub olimpiadach ogólnopolskich  

i międzynarodowych (w przypadku konkursu The Big Challenge – minimum piąty wynik 

w regionie). 

3) Na koniec danego roku szkolnego uzyskał średnią ocen minimum 5,8. 

4) Otrzymał wzorowe zachowanie na pierwsze półrocze i na koniec danego roku szkolnego. 

5) Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły (brał udział w: akcjach charytatywnych, 

akademiach, imprezach, konkursach, kiermaszach). 

6) Reprezentował Szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w: 

• konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych  

• zawodach sportowych,  

• olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych,  

• imprezach artystycznych itp.* 

(*min. dwa spełnione punkty) 

 

2. Składanie wniosku 

 

1) Wniosek o ZŁOTĄ TARCZĘ (załącznik nr 1) składa wychowawca do Dyrektora Szkoły 

przed klasyfikacyjnym zebraniem końcoworocznym, po uprzednim sprawdzeniu, czy dany 

uczeń spełnił wszystkie kryteria.  

2) Decyzja o przyznaniu ZŁOTEJ TARCZY podejmowana jest przez Radę Pedagogiczną · 

w czasie klasyfikacyjnego posiedzenia końcoworocznego, w głosowaniu jawnym, po 

uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem. Wyróżnienie to może otrzymać więcej niż jeden 

uczeń Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem. 
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II. PRIMUS INTER PARES 

1. Kryteria przyznania nagrody: 

Tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymienione 

warunki: 

1) Jest uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem.  

2) Zdobył tytuł laureata lub finalisty w olimpiadzie lub tytuł laureata w konkursie 

kuratoryjnym.  

 

Zgodnie z art. 44zzzw Dz.U.2018.0.1457 tj. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty 

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych 

z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem 

maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym 

przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do: 

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności 

do szkół wymienionych w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej ustawy – Prawo oświatowe 

– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

3) Na koniec danego roku szkolnego uzyskał średnią ocen minimum 5,8. 

4) Otrzymał wzorowe zachowanie na koniec danego roku szkolnego. 

 

2. Składanie wniosku: 

1) Wniosek o tytuł PRIMUS INTER PARES (załącznik nr 2) składa wychowawca do 

Dyrektora Szkoły przed klasyfikacyjnym zebraniem końcoworocznym, po uprzednim 

sprawdzeniu, czy dany uczeń spełnił wszystkie kryteria. 

2) Decyzję o przyznaniu nagrody PRIMUS INTER PARES podejmuje Rada Pedagogiczna w 

głosowaniu jawnym, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem. Wyróżnienie to może 

otrzymać więcej niż jeden uczeń Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk  

w Szerokiem. 
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III. WYBITNY ABSOLWENT 
1. Kryteria przyznania nagrody: 

Tytuł WYBITNEGO ABSOLWENTA otrzymuje uczeń który spełnił wszystkie 

wymienione warunki: 

 

1) Jest uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem.  

2) Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen minimum 5,9 oraz otrzymał 

wzorowe zachowanie. 

3) Uzyskał świadectwa z wyróżnieniem na zakończenie klas 4-7. 

4) Zdobył co najmniej 2 tytuły spośród wymienionych: 

- tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie z listy zatwierdzonej przez MEiN  

z uprawnieniem do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty; 

- tytuł laureata w przedmiotowym konkursie kuratoryjnym. 

5) Uzyskał minimum 80% punktów z każdej części na egzaminie ósmoklasisty. 

6) Uzyskał w poprzednich latach nauki przynajmniej jedno z wyróżnień: 

- Złota Tarcza 

- Primus Inter Pares. 

7) Angażował się w życie szkoły, np. brał udział w wolontariacie, akademiach, konkursach 

szkolnych, imprezach i akcjach charytatywnych. 

8) Wyróżniał się wzorową postawą i: 

- godnie reprezentował szkołę na zewnątrz; 

- przestrzegał zarządzeń i wewnętrznych regulaminów szkoły; 

- okazywał szacunek pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom. 

 

2. Składanie wniosku: 

1) Wniosek o tytuł WYBITNEGO ABSOLWENTA (załącznik nr 3) składa wychowawca do 

Dyrektora Szkoły przed klasyfikacyjnym zebraniem końcoworocznym, po uprzednim 

sprawdzeniu, czy dany uczeń spełnił wszystkie kryteria. 

2) Decyzję o przyznaniu nagrody WYBITNEGO ABSOLWENTA podejmuje Rada 

Pedagogiczna w głosowaniu jawnym, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem. 

Wyróżnienie to może otrzymać więcej niż jeden uczeń Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 

Europejczyk w Szerokiem. 
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IV. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

1. Kryteria przyznania nagrody: 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE otrzymuje uczeń 

który spełnił jeden z poniższych warunków 1-2 oraz wszystkie warunki 3-5: 

1) Uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym wpisanej w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół 

i placówek artystycznych. 

2) Uzyskał tytuł laureata konkursu kuratoryjnego o zasięgu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim. 

3) Uzyskał średnią ocen minimum 5,8 na pierwsze półrocze i na koniec danego roku 

szkolnego. 

4) Otrzymał wzorową ocenę z zachowania na koniec danego roku szkolnego. 

5) Reprezentował Szkołę na zewnątrz i promował ją w środowisku lokalnym. 

 

2. Wysokość stypendium: 

• dla laureata jednego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub laureata bądź 

finalisty olimpiady przedmiotowej - 1000 zł,   

• dla laureata co najmniej dwóch kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub dwóch 

olimpiad (z listy MEN) - 1500 zł. 

 

3. Składanie wniosku: 

1) Wniosek o STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

(załącznik nr 4) składa wychowawca do Dyrektora Szkoły przed klasyfikacyjnym 

zebraniem końcoworocznym, po uprzednim sprawdzeniu, czy dany uczeń spełnił 

wszystkie kryteria. Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek w głosowaniu jawnym.. 

2) Decyzję o przyznaniu STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE podejmuje Organ Prowadzący Szkołę w ramach środków finansowych 

przyznanych na ten cel z budżetu szkoły przez Organ Prowadzący. Wyróżnienie to może 
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otrzymać więcej niż jeden uczeń Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk  

w Szerokiem. 

3) Kwota przyznanego stypendium stanowi bonifikatę czesnego. Czesne, za naukę  

w placówce zostaje pomniejszone o kwotę bonifikaty w każdym miesiącu z wyjątkiem 

lipca i sierpnia. Rodzice decydują o sposobie przekazania dziecku odliczonej kwoty. 

4) W przypadku ucznia klasy 8, który spełnił warunki do otrzymania stypendium następuje 

zamiana bonifikaty na jednorazowy bon w kwocie 300 zł (w przypadku laureata konkursu 

kuratoryjnego lub olimpiady przedmiotowej) lub 250 zł (w przypadku finalisty olimpiady 

przedmiotowej).  

 

4. Utrata stypendium: 

 

Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane w przypadku, gdy: 

1) Nagrodzony uczeń zachowuje się nieodpowiednio, narażając na szwank dobre imię 

Szkoły. 

2) Zachodzą inne uzasadnione okoliczności, w szczególności gdy uczeń lub rodzic dopuścili 

się rozpowszechniania negatywnych lub nieprawdziwych informacji na temat Szkoły i jej 

pracowników. 

 

V. GRANT DYREKTORA SZKOŁY 
 

1. Kryteria i wysokość GRANTU DYREKTORA SZKOŁY: 

1) laureat olimpiady przedmiotowej (lista MEiN) – 300 zł 

2) finalista olimpiady przedmiotowej (lista MEiN) – 200 zł 

3) laureat przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – 200 zł 

4) finalista przedmiotowego konkursu kuratoryjnego – 100 zł 

5) laureat przynajmniej 3 konkursów ogólnopolskich (laureat do 5 miejsca ) – 100 zł. 

 

2.  Składanie wniosku 

1) GRANT DYREKTORA SZKOŁY przyznawany jest na podstawie zaświadczeń o 

uzyskaniu tytułu wystawiany przez organizatora konkursu. 

2) Decyzję o przyznaniu GRANTU DYREKTORA SZKOŁY podejmuje Organ 

Prowadzący Szkołę w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu 

szkoły przez organ prowadzący. Wyróżnienie to może otrzymać więcej niż jeden uczeń 

Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem. 
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3) Grant jednorazowy zostaje rozliczony w ramach bonifikaty czesnego za miesiąc 

następujący po zakończeniu roku szkolnego (lipiec). 

4) Fundator ma prawo do wycofania przyznanej nagrody gdy zaistnieją nowe okoliczności, 

w szczególności gdy uczeń lub rodzic rozpowszechnia nieprawdziwe treści na temat szkoły 

i jej pracowników. 

 

3.Utrata grantu. 

Grant może być cofnięty lub wstrzymany w przypadku, gdy: 

1) Nagrodzony uczeń zachowuje się nieodpowiednio, narażając na szwank dobre imię 

Szkoły. 

2) Zachodzą inne uzasadnione okoliczności, w szczególności, gdy uczeń lub rodzic dopuścili 

się rozpowszechniania negatywnych lub nieprawdziwych informacji na temat Szkoły i jej 

pracowników. 

 

Regulamin obowiązuje w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk od 12 czerwca 2018 

roku do odwołania. 

 

Zmiany w regulaminie zostały zaktualizowane i zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej na 

podstawie uchwały nr: 4/30/08/2021/2022 Rady Pedagogicznej Dwujęzycznej Szkoły 

Podstawowej Europejczyk w Szerokiem z dnia 30 sierpnia 2021 roku. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Wniosek wychowawcy klasy o przyznanie ZŁOTEJ TARCZY 

 

Wnioskuję o przyznanie ZŁOTEJ TARCZY uczniowi klasy............ 

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

imię i nazwisko ucznia 

 

Na podstawie zebranych informacji potwierdzających spełnienie wszystkich zalecanych 

wymagań: 

Średnia ocen: ........................................... 

Zachowanie: I półrocze..............................           II półrocze ....................................... 

Laureat: ................................................................................................................................ 

Laureat: .......................................................................................................................................... 

Pozostała aktywność szkolna i pozaszkolna: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Szerokie, dn. ..................                                                                             ...............................          

podpis wychowawcy 

 

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

     podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 2 

 

Wniosek wychowawcy klasy o przyznanie tytułu „PRIMUS INTER PARES”. 

   

Wnioskuję o przyznanie „PRIMUS INTER PARES” uczniowi klasy ............ 

 

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

imię i nazwisko ucznia 

 

 

Średnia ocen: ……............................. 

Zachowanie: ………………………… 

Olimpiada: …………………………………………………….......………………………….. 

Olimpiada: ………………………………………….......…………………………………….. 

Konkurs kuratoryjny: ……………………………………………………………………………... 

Konkurs kuratoryjny: ……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Szerokie, dn. ..................                                                                             ...............................          

podpis wychowawcy 

 

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

     podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 3 

Wniosek wychowawcy klasy o przyznanie tytułu WYBITNY ABSOLWENT 

 

Wnioskuję o przyznanie tytułu WYBITNY ABSOLWENT uczniowi klasy 8 

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

imię i nazwisko ucznia 

 

na podstawie zebranych informacji, potwierdzających spełnienie wszystkich zalecanych wymagań: 
 
Średnia…………. 
 
Zachowanie:………………… 
 
Wynik egzaminu ósmoklasisty: 

• język polski: ....................................... 

• matematyka; ....................................... 

• język angielski: ................................... 

• przedmiot dodatkowy ..............................: .......................... 

Olimpiada …………………………………………………….......………………………….. 

Olimpiada ………………………………………….......…………………………………….. 

Konkurs kuratoryjny  ……………………………………………………………………………... 

Konkurs kuratoryjny  ……………………………………………………………………………... 

Rok szkolny, w którym uczeń uzyskał nagrodę ZŁOTA TARCZA lub PRIMUS INTER PARES:.............. 

Osiągnięcia i pozostała działalność szkolna i pozaszkolna: 
 
……………………………………………………………………………………..........…………… 
 
..........………………………………………………………………………………………………… 
 
……….........………………………………………………………………………………………… 

 

Szerokie, dn. ..................                                                                             ...............................          

podpis wychowawcy 

 

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

     podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 4 

Wniosek wychowawcy klasy o przyznanie STYPENDIUM ZA WYNIKI W 

NAUCE I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

   

Wnioskuję o przyznanie STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE uczniowi klasy ............ 

 

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

imię i nazwisko ucznia 

 

na podstawie zebranych informacji, potwierdzających spełnienie wszystkich zalecanych wymagań: 

 

Średnia…………. 

 

Zachowanie:………………… 

Olimpiada ………………………………………….......…………………………………….. 

Konkurs kuratoryjny  ……………………………………………………………………………... 

Pozostała aktywność szkolna i pozaszkolna: 

……………………………………………………………………………………..........…………… 

 

..........………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Szerokie, dn. ..................                                                                             ...............................          

podpis wychowawcy 

 

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

     podpis Dyrektora Szkoły 

 
 


