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§1 Postanowienia wstępne 

1. Nagroda finansowa fundowana przez syna Patrona  Szkoły Pana Waldemara Błaszczaka 

jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia za całokształt osiągnięć w nauce i pracy na 

rzecz społeczności szkolnej oraz wzorową postawę.  

2. Kandydatów do nagrody typują: wychowawca klasy VIII, nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursów przedmiotowych, opiekunowie organizacji szkolnych. 

3. Nagrodę przyznaje się trzem uczniom klasy ósmej kończącym Szkołę Podstawową im. 

por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku, w miarę pozyskiwania środków 

finansowych. 
 

§2 Kryteria ogólne 
 
 

1. Kandydatami do nagrody są uczniowie, którzy: 

  w klasyfikacji końcowej uzyskali najwyższą w klasie średnią ocen z przedmiotów  

   realizowanych w klasach od IV – VIII (półrocze i koniec roku) oraz co najmniej  

   bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

  promowali szkołę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach na szczeblu 

   powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, 

  uczestniczyli w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

 

 
 

§3 Kryteria szczegółowe 
 
 

1. Osiągnięcia kandydatów ocenia się według następującej skali punktowej:  

 A. Średnia ocen uzyskana z przedmiotów realizowanych w klasach IV - VIII 

średnia 4,75 -4,99 5,0-5,10 5,11-5,20 5,21-5,30 5,31-5,40 5,41-5,50 > 5,51 

liczba punktów 1p. 2p. 3p. 4p. 6p. 8p. 10p. 

B. Procent punktów uzyskanych na egzaminie po klasie ósmej 

wynik egzaminu 75 - 77,5% 80% 82,5% 85% 87,5% 

liczba punktów 1p. 2p. 3p. 4p. 5p. 

 

wynik egzaminu 90% 92,5% 95% 97,5% 100% 

liczba punktów 6p. 7p. 8p. 9p. 10p. 



 C. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez        

      Lubelskiego Kuratora Oświaty (za każdy etap) – w klasach IV -VIII 

  udział udział + finalista udział + laureat 

etap rejonowy 3p. --- --- 

etap wojewódzki 5p. 7p. 10p. 

D. Osiągnięcia w konkursach indywidualnych i zespołowych o zasięgu pozaszkolnym  
                                                                         (za każdy konkurs – w klasach IV - VIII) 

ranga konkursu laureat, I m. II-III miejsce wyróżnienie 

ogólnopolski, wojewódzki 5p. 4p. 3p. 

powiatowy 3p. 2p. 1p. 

E. Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

a) praca w szkolnym samorządzie uczniowskim (0p-2p.) 

b) poczet sztandarowy (0p-2p.) 

c) działalność społeczna (np. wolontariat) (0p.-2p.) 
 

2. Punkty przyznaje komisja weryfikacyjna złożona z:  

  wychowawcy klasy VIII (przewodniczący), 

 wychowawców klas VI i VII (członkowie), 

  opiekuna Samorządu Uczniowskiego (członek) 

 opiekuna wolontariatu (członek). 
 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, uczniów do 

nagrody typuje (według kryteriów zawartych w §3) komisja weryfikacyjna. 

2. Podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej wychowawca klasy VIII 

przedstawia protokół z pracy komisji. Protokół zawiera punktację typowanych do 

nagrody uczniów. 

3. Nagrodę otrzymują trzej uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. 

4. O przyznanych nagrodach dyrektor szkoły informuje podczas uroczystego zakończenia 

roku szkolnego wraz z wręczeniem laureatom dyplomów. 

5. Nagroda finansowa przekazywana jest na konto bankowe rodziców uczniów z konta 

Chmieleckiego Funduszu Oświaty. 

6. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna. 
 

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 07 lutego 2019 roku. 


