
 

SYSTEM MOTYWOWANIA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. W. BRONIEWSKIEGO 

W PASZOWICACH 
 

Na poziomie szkoły: 

 
 

Rodzaj wyróżnienia 

 

 

Forma realizacji i kryteria otrzymania nagrody 

Puchar przechodni 

Dyrektora Szkoły dla 

najlepszej klasy 

 

Na koniec roku szkolnego 

w klasach IV – VI- najwyższa średnia klasy  

( powyżej 4.1) 

 

Odznaka  

    Złotej,  

   Srebrnej             

 i Brązowej Sowy                          

( Najlepszy z najlepszych) 

Przyznawana na koniec roku szkolnego  

 

Uczniowie klas IV - odznaka brązowa 

Uczniowie klas V - odznaka srebrna 

Uczniowie klas VI - odznaka złota 

Nagrodę może otrzymać każdy uczeń, który spełnia 

wszystkie n/w kryteria: 

-  osiągnie najwyższą średnią w klasie 

-  cechuje go wzorowe zachowanie 

- ma wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych                  

i pozalekcyjnych 

- odznacza się wysoka kulturą osobistą                                         

i zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły i środowiska 

- uzyskuje wysokie lokaty w konkursach 

- reprezentuje szkołę w licznych  konkursach, 

olimpiadach 
Do nagrody ucznia typuje wychowawca w porozumieniu                     

z radą pedagogiczną 

 

 

Odznaka  

Wzorowego Ucznia 

Przyznawana na koniec roku szkolnego w klasach I-III 

na podstawie oceny opisowej sporządzonej przez  

wychowawcę w porozumieniu z radą pedagogiczną 

Nagrodę może otrzymać każdy uczeń, który uzyskał 

wzorową ocenę ze sprawowania  oraz spełnia wszystkie 

n/w kryteria: 

-stara się w miarę swoich możliwości osiągać jak 

najlepsze wyniki w nauce (jest  systematyczny, pilny, 

staranny, pracowity, dokładny) 

- bierze udział w licznych konkursach szkolnych                            

i pozaszkolnych 

- reprezentuje szkołę w imprezach środowiskowych 
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Tytuł i odznaka  

Pracusia - Aktywisty 

Po każdym półroczu  uczeń z klasy wskazany  przez 

wychowawcę 

Nagrodę może otrzymać każdy uczeń, który spełnia 

wszystkie n/w kryteria: 

- odznacza się zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły      

i środowiska 

- z własnej inicjatywy pracuje na rzecz klasy i szkoły 

- jego postępowanie jest wzorem dla innych 

- działa poza szkołą – wolontariat 

 

 

 

Tytuł  i odznaka 

Życzliwego 

Po każdym półroczu uczeń z klasy wskazany  przez 

wychowawcę 

Nagrodę może otrzymać każdy uczeń, który spełnia 

wszystkie n/w kryteria: 

- jest przyjazny dla koleżanek i kolegów 

- nie jest obojętny na przejawy agresji, zauważone 

incydenty zgłasza pedagogom i pracownikom szkoły 

- jest wyjątkowo kulturalny, zawsze emanuje dobrem           

i uśmiechem 

- jego postępowanie jest wzorem dla innych 

- nie ma uwag negatywnych 

Uwaga: Uczniowi który otrzymał w/w nagrodę                                  

i w następnym semestrze dostał uwagę negatywną 

odbiera się przywilej noszenia odznaki. 

 

 

 

 

NAJLEPSZY ABSOLWENT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Warunki przyznawania wyróżnienia „Najlepszy 

absolwent” Szkoły Podstawowej 

Uczeń, który może uzyskać wyróżnienie powinien: 

-uzyskać najwyższą średnią w kl. VI – SP  

- uczestniczyć w kołach i organizacjach 

- mieć wysoką frekwencję 

- uzyskać wzorowe zachowanie 

- zdobywać wysokie lokaty w konkursach 

- cieszyć się dobrą opinią nauczycieli i środowiska 

- solidnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań 

- dbać o dobro kolegów i koleżanek 

- pracować społecznie na rzecz szkoły i środowiska 

- godnie reprezentować szkołę na zewnątrz 

Wyróżnienie przyznaje się na zakończeniu roku 

szkolnego po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

Absolwent otrzymuje pamiątkowy dyplom, a jego 

rodzice list gratulacyjny, który przyznaje wychowawca 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Rodzice na 

uroczystość zakończenia roku szkolnego zostają 

zaproszeni przez  wychowawcę klasy. 

Dyplomy Za udział i osiągnięcia w konkursach wiedzy                              

i umiejętności oraz sportowych, szkolnych                                  

i pozaszkolnych przyznawane przez organizatorów 

konkursów  
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Nagrody rzeczowe 

Za osiągnięcia w konkursach różnego szczebla 

sponsorowane przez Radę Rodziców  

 

 

Prezentacja osiągnięć 

uczniów 

Prezentacja szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć 

uczniów w Kronice szkoły, holu szkoły i na  stronie 

www. 

 

 

Dyplom uznania 

Dyplom uznania przyznawany przez Dyrektora szkoły 

dla uczniów za szczególne zaangażowanie w pracę na 

rzecz szkoły i środowiska oraz wybitne osiągnięcia                     

w nauce 

 

 

List gratulacyjny 

List gratulacyjny przyznawany na koniec roku 

szkolnego rodzicom uczniów oraz sponsorom za 

szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły                    

i środowiska, oraz rodzicom uczniów osiągających 

najwyższe wyniki w nauce 

 

 

Na poziomie klas: 
 

 

Rodzaj wyróżnienia 

 

 

Forma realizacji 

Dyplomy 1.Dyplomy przyznawane uczniom przez 

wychowawców i innych nauczycieli za: 

• osiągnięcia w szkolnych konkursach 

wiedzy i umiejętności 

• wzorową frekwencję 

• działalność na rzecz klasy i szkoły 

2. Wnioskowanie do Dyrektora szkoły 

o przyznanie listu gratulacyjnego                             

( uczniom, rodzicom ) 

 

Pochwały Pochwały słowne na forum klasy                                    

i zebraniach z rodzicami 

 

Prezentacja osiągnięć Prezentacja osiągnięć uczniów w klasowych 

kącikach sukcesów, podczas „Dni 

otwartych”, imprez i uroczystości 

środowiskowych 

 

 

 

 

 
 


