
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  

przyznawania nagród 

dla uczestników zajęć pozaszkolnych  

MDK „ISKRA”  w Pile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: 

 § 35.1.  Statutu MDK „ISKRA” 



 

 
 Rozdział 1 

 Rodzaje nagród 

 

§ 1. Wobec uczestników wyróżniających się aktywną postawą społeczną,  wzorowym 

zachowaniem, wybitnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz innymi 

formami zachowań budzących uznanie można stosować następujące nagrody:  

1) pochwała ustna, 

2) pochwała pisemna: dyplom uznania,  

3) nagroda rzeczowa.  
§ 2. Każdy wychowanek placówki ma prawo otrzymać nagrodę za osiągnięcia w ciągu roku 

szkolnego indywidualnie lub w zespole. 

 

§ 3. Nagroda ma charakter uznaniowy, uczniowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. 

§ 4. Nagroda zespołowa.  

1. Każdy zespół, sekcja, grupa zainteresowań ma prawo otrzymać nagrodę zespołową MDK                    

w swojej specjalności za osiągnięcia w ciągu roku szkolnego. 

2. Kryteria przyznawania nagrody to: 

1) udział zespołu w minimum 3 imprezach lub konkursach oraz innych formach zależnie od 

specjalności, 

2) udział i wyniki w Przeglądach artystycznych, teatralnych, olimpiadach, zawodach itd. 

3) wysoki poziom artystyczny zespołu i jego zaangażowanie w ogólną działalność MDK, 

4) zachowanie i kultura osobista uczestników. 

3. Nagroda zespołowa jest nagrodą honorową. Przyznawana jest w formie dyplomu dla zespołu 

oraz indywidualnych odznak dla członków zespołu. Zespół, który otrzymał nagrodę ma 

pierwszeństwo w organizowanych przez MDK przedsięwzięciach oraz pierwszeństwo                    

w uzyskiwaniu nowego wyposażenia. 

4. Nagrody zespołowe MDK przyznaje Dyrektor na zakończenie roku szkolnego w porozumieniu             

z  Radą Pedagogiczną. 

§ 5. Nagroda indywidualna. 

1. W ciągu roku każdy uczestnik zajęć ma prawo do otrzymania indywidualnie nagrody Dyrektora. 

2. Kryteria przyznawania nagrody to: 

1) udział w minimum 3 imprezach lub konkursach oraz  innych formach zależnie od specjalności, 

2) udział i wyniki w Przeglądach artystycznych, teatralnych, olimpiadach, zawodach itd. 

3) zaangażowanie w ogólną działalność MDK i promowanie placówki, 

4) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów na szczeblu powiatu i wyżej 



 

5) zachowanie i kultura osobista. 

3. Nagrodę przyznaje Dyrektor na zakończenie roku szkolnego w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

Zasady, terminy i finansowanie przyznawanych nagród. 

§ 6. Dopuszcza się łączne stosowanie nagród. 

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody składa nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia. 

1. Wniosek składa się do Dyrektora  przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem końcowej  

Rady Pedagogicznej wg załącznika. 

§ 8. Nagrody mogą być finansowane przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków 

oraz sponsorów. 

§ 9. 1. Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel może wyróżnić nagrodą wychowanka, 

który według niego wykazał się szczególnymi osiągnięciami nieujętymi w niniejszym regulaminie. 

2. Nagrody proponują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1                                                                                                                               

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody uczestnika zajęć za szczególne osiągnięcia 

 

 w roku szkolnym ………. 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania: 

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

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

2. Dziedzina osiągnięć ucznia (artystyczna, sportowa,): 

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

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

3.Informacje o szczególnych osiągnięciach w dziedzinach artystycznych potwierdzone 

dokumentami, o których mowa w   

4 pkt.2 niniejszego regulaminu 

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

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

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

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

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

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

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

§ 5 pkt.2  niniejszego regulaminu  

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………..... 
( kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach, o których mowa w § 4 pkt.2, § 5 pkt.2) 

5. Rodzaj nagrody 

1) pochwała ustna, 

2) pochwała pisemna: dyplom uznania,  

3) nagroda rzeczowa, 

6. Sposób finansowania nagrody : 

a) Rada Rodziców 

b) sponsor  ……………………………………… 

 

6. Opinia Rady Pedagogicznej : 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………….                                                      ………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                       Podpis wnioskodawcy 

 

     ………………………………. 
   Pieczątka i podpis dyrektora MDK 


