
Załącznik nr 2 do Regulaminu finansowania nagród i realizacji dofinansowań przez Szkolną Rodziców przy 
Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach 

 

WYSOKOŚĆ NAGRÓD 

NAGRODY KATEGORIE 
MAKSYMALNA 

KWOTA 
FINANSOWANIA 

rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej 
średnią powyżej 5,00 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z 
zachowania oraz nagrody dla oddziału przedszkolnego i klas 1 – 
3 (§ 6 pkt 1 - 3 ) 

Zakończenie szkoły –  
średnia 6,0 

150 zł/ osobę 

Klasy 6 - 8 50 zł /osobę 

Klasy 4 - 5 30 zł/ osobę 
Oddział przedszkolny  

i klasy 1 - 3 
20 zł/osobę 

pieniężne dla uczniów, którzy zostali finalistami I, II lub III 
miejsca olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. (§ 
6 pkt 5) 

I miejsce 500 zł 

II miejsce 380 zł 

III miejsce 300 zł 

rzeczowe dla uczniów, którzy zostali finalistami olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub laureatami  I, II lub 
III miejsca o zasięgu niższym niż ogólnopolski  (§ 6 pkt 6) 

 I miejsce 250 zł 

II miejsce 190 zł 

III miejsce 120 zł 

Finaliści 100 zł 

rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali frekwencję roczną nie 
mniejszą niż 98 % i ma usprawiedliwione godziny nieobecności  
(§ 6 pkt 7) 

Frekwencja 98% 60 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów, za całokształt osiągnięć sportowych i 
zasługi w reprezentowaniu KSP w Siedlcach na sportowych 
konkursach pozaszkolnych lub osiągnął znaczne wyniki 
sportowe (§ 6 pkt 8) 

Całokształt osiągnięć 
sportowych i 

reprezentowanie KSP na 
zawodach pozaszkolnych 

60 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów za szczególne zaangażowanie w akcje, 
przedsięwzięcia organizowane przez szkołę, np. praca w 
samorządzie szkolnym, imprezy charytatywne i artystyczne, 
poczet sztandarowy i inne  (§ 6 pkt 9) 

Praca w samorządzie 
szkolnym, imprezy 

charytatywne i artystyczne, 
poczet sztandarowy i inne 

35 zł/ osobę 

rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w 
konkursach szkolnych  (§ 6 pkt 10) 

 I miejsce 25 zł / osobę  
II miejsce 20 zł / osobę 

III miejsce 15 zł / osobę 

rzeczowe dla uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w 
konkursie pozaszkolnym (§ 6 pkt 11) 

 I miejsce 30 zł / osobę  
II miejsce 25 zł / osobę 
III miejsce 20 zł / osobę 

całokształt wyróżniających się osiągnięć artystycznych 
(plastycznych, muzycznych, tanecznych) oraz reprezentowanie 
KSP w Siedlcach konkursach pozaszkolnych; 
- prezentują godne naśladowania postawy uczniowskie; 
- wykazali się najwyższym poziomem czytelnictwa w danym 
roku szkolnym (§ 6 pkt 14) 

- osiągnięcia artystyczne,  
- godna naśladowania 
postawa uczniowska 
- najwyższy poziom 

czytelnictwa 

25 - 40 zł / osobę 

Nagroda specjalna za  wpłaty składek na Radę Rodziców (§ 7 
pkt 1) 

I miejsce 350 zł 

II miejsce 280 zł 

III miejsce 200 zł 

Wyróżnienia, dyplomy - do 8 zł/ osobę 

 



 


