
Uchwała nr 06/2016/2017 
Rady Rodziców Przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach 

z dnia 15 listopada 2016 r. 
w sprawie zasad  przyznawania  nagród w  roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Działając na podstawie § 18  Regulaminu Rady Rodziców  przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Jana 

Pawła II w Siedlcach uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Przyjąć zasady  przyznawania   nagród w  roku szkolnym 2016/2017. 

 I.  Nagrody książkowe otrzymują: 

     1. Uczniowie klas „0 "otrzymują za zajęcie I ,II i III miejsce w konkursach szkolnych: 
                1) konkurs wiedzy „Jem zdrowo” 
                2) konkurs techniczny „Bajkowa postać” 
     2.  Uczniowie klas I-VI za zajęcie I, II, III miejsca w  wybranych konkursach szkolnych: 

1. Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 
2. Czytam najpiękniej kl. I 
3. Najlepszy matematyk kl. III 
4. Konkurs ortograficzny kl. III 
5. Konkurs matematyczny kl. IV „Rozkosze łamania głowy” 
6. Konkurs matematyczny kl. V „Matematyka na 5 z plusem” 
7. Konkurs wiedzy ekologicznej kl. II i III 
8. Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego 
9. Konkurs recytatorski : „Pamięci Jana Pawła II” 
10. Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym  
11. Czytamy najwięcej ( 3 albumy lub słowniki dla najlepiej czytających klas) 
12. Konkurs wiedzy religijnej kl. III 
13. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II kl. III 

      3.  Uczniowie klas IV-VI , którzy uzyskają średnią  ocen 5.2 i ocenę wzorową z zachowania; 

II.   Listy gratulacyjne otrzymują : 
                1) wszyscy uczniowie klas III + książka 
                2) uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskują średnią ocen co najmniej 4,75  i bardzo dobrą lub  
                     wzorową ocenę z zachowania; 
III.  Dyplomy otrzymują : 

1) uczniowie kl. „0 "- VI za zajęcie I, II, III miejsca w konkursach szkolnych i  pozaszkolnych. 
IV. Nagrody rzeczowe w kwocie 25 zł otrzymują uczniowie klas: III i VI, którzy reprezentowali szkołę  
       na  zewnątrz:  

 sportowcy 

 uczestnicy koła taneczno-wokalnego „Impuls” , „Trzpioty” 

 poczet sztandarowy 

 laureaci konkursów, 
V.   Nagrody rzeczowe w kwocie 25 zł otrzymują laureaci konkursów, którzy reprezentowali szkołę  
        na  zewnątrz, którzy nie zostali nagrodzeni przez organizatorów. 
VI.  Rodzice (przyjaciele szkoły) otrzymają dyplomy. 

VII.  Nagrodę pieniężną otrzymuje klasa , która jako: 



        -   pierwsza  uiści  wpłatę w 100 %  otrzymuje   – 300 zł. 
        -   druga  uiści  wpłatę w 100 %   otrzymuje  –  200 zł. 
        -   trzecia i każda następna uiści  wpłatę w 100 %  otrzymuje  –  100 zł. 
 

§ 2    

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Rodziców     

 

 

 

 

 


