
REGULAMIN 
przyznawania nagród książkowych za osiągnięcia sportowe uczniów  

klas IV-VIII w Szkole  Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 

 

 

 

 

1. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń reprezentujący szkołę: 

 

1)  w zawodach Szkolnego Związku Sportowego co najmniej 3 razy  

w każdym roku szkolnym przez w klasach IV - VIII w wybranych 

dyscyplinach  sportowych; 

 

2)  lub w innych zawodach i turniejach towarzyskich co najmniej 3 razy  

w każdym  roku szkolnym w klasach IV - VIII w wybranych 

dyscyplinach  sportowych. 

 

2. Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich osiągnięć kandydatów,  

zespół nauczycieli wychowania fizycznego wyłoni kandydatów do nagród 

książkowych. 

 

3. Zmiany do Regulaminu przyznawania nagród książkowych za osiągnięcia 

sportowe uczniów klas IV-VIII wprowadza Dyrektor Szkoły. 

 

4. Regulamin przyznawania nagród książkowych za osiągnięcia sportowe 

uczniów klas IV-VIII wprowadza się w życie Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły.  

 

5. Załącznikami do Regulaminu przyznawania nagród książkowych za 

osiągnięcia sportowe uczniów klas IV-VIII są:  

 

6. załącznik 1 – karta kandydata; 

 

7. załącznik 2 – protokół. 

 

8. Regulamin przyznawania nagród książkowych za osiągnięcia sportowe 

uczniów klas IV-VIII wchodzi w życie 14 września 2017 roku. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 



(załącznik 1) 

 

 

 KARTA KANDYDATA 

 

 

UCZEŃ KLASA 
ZAWODY SZS 

( ILOŚĆ ) 

INNE ZAWODY, 

TURNIEJE 

TOWARZYSKIE 

( ILOŚĆ ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(załącznik 2)  

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW KANDYDATÓW DO NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH ZA 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KLAS IV – VIII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PILE  

ROK SZKOLNY ………../……….. 

 W dniu ………..  ……. r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pile odbyły się wybory 

kandydatów do nagród książkowych za osiągnięcia sportowe uczniów klas IV – VIII.  

 

Tabela z wynikami kandydatów. 

 

UCZEŃ KLASA 

ZAWODY SZS 

( ILOŚĆ ) 

INNE ZAWODY, TURNIEJE 

TOWARZYSKIE 

( ILOŚĆ ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

                                         

 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego po wnikliwym przeanalizowaniu  wszystkich 

osiągnięć uczniów przyznaje nagrody książkowe następującym kandydatom: 

 

Uczeń / Klasa 

1. ………………………………………………..     ……….. 

2. ………………………………………………..     ……….. 

3. ………………………………………………..     ……….. 

4. ………………………………………………..     ……….. 

5. ………………………………………………..     ……….. 

6. ………………………………………………..     ……….. 

 

SKŁAD  KOMISJI: 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI    -  …………………………………………………… 

CZŁONEK KOMISJI                       -   …………………………………………………… 

CZŁONEK KOMISJI                       -   …………………………………………………… 

 


