REGULAMIN
WYRÓŻNIANIA I NAGRADZANIA UCZNIÓW
I LO IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH

§1

Regulamin opracowano na podstawie:
a) Statutu Szkoły (§113)
b) Ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a)
§2
Nagrody i wyróżnienie z wyjątkiem medalu pamiątkowego przyznaje Dyrektor Szkoły
na umotywowany wniosek:
a) wychowawcy klasy
b) samorządu szkolnego ( MRS)
c) Rady Pedagogicznej
d) Rady Rodziców
e) organizacji i stowarzyszeń działających w szkole
f) Młodzieżowej Rady Internatu
g) organizacji i stowarzyszeń działających poza szkołą – w wyjątkowych przypadkach
h) komisji ds. nagród, jeśli taka była powołana
§3
1. Dyrektor Szkoły może powołać komisję ds. nagród i wyróżnień uczniów złożonej
z członków rady pedagogicznej.
2. Zadaniem komisji jest zebranie i opracowanie wniosków nagród i wyróżnień.
3. Ilość nagród i wyróżnień musi być uzgodniona z Dyrektorem Szkoły.
§4
Dyrektor Szkoły może odstąpić od przyznania nagród pieniężnych lub książkowych
w przypadku braku środków finansowych na ten cel. Odstąpienie może dotyczyć
wszystkich nagród lub poszczególnych ich rodzajów.
§5
1. Prawo do wnioskowania o zmiany w zapisach regulaminu lub jego uzupełnienia mają:
1) Rada Pedagogiczna
2) Samorząd Szkolny
3) Dyrektor Szkoły
4) Rada Rodziców
2. Zgłoszony wniosek musi być zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

§6
1. Rodzaje wyróżnień przedstawia poniższa tabela:
Publikacja osiągnięcia na
stronie WWW szkoły

Medal pamiątkowy

Nagroda książkowa lub
rzeczowa,

Nagroda książkowa

„Złota tarcza”

„Srebrna tarcza”

Promocja z wyróżnieniem

Koniec roku szkolnego
Dyplom uznania

List gratulacyjny dla
rodziców

Wyróżnienie za:

I semestr
Pochwała dyrektora
szkoły wobec uczniów

Rodzaj wyróżnienia

1 Średnią ocen ze wszystkich zajęć
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obowiązkowych w wyniku okresowej lub
rocznej lub końcowej klasyfikacji jest co
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre
zachowanie
Średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych
zajęć co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo
dobre zachowanie
Średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych
zajęć co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo
dobre zachowanie
Średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych
zajęć co najmniej 5,25 i co najmniej bardzo
dobre zachowanie i średnia z 3 przedmiotów
rozszerzonych co najmniej 4,5 .
Najlepsze wyniki w nauce i na maturze lub
w olimpiadach oraz co najmniej bardzo dobre
zachowanie wśród uczniów kończących
szkołę (3 uczniów)
100 % frekwencji i co najmniej bardzo dobre
zachowanie
Udział w eliminacjach centralnych lub
wyróżnienie uzyskane w eliminacjach
okręgowych olimpiad, konkursów, turniejów
o zasięgu ogólnopolskim i co najmniej bardzo
dobre zachowanie
Udział w etapie okręgowym olimpiad,
konkursów i turniejów (zasięg ogólnopolski)
Osiągnięcie w turniejach, konkursach,
zawodach na szczeblu wojewódzkim lub
rejonowym środowiska i co najmniej bardzo
dobre zachowanie.
Osiągnięcie w turniejach, konkursach,
zawodach na szczeblu szkoły
Efektywną pracę na rzecz innych, szkoły,
środowiska i co najmniej bardzo dobre
zachowanie.
Wzorową postawę, odwagę.
Uzyskanie 100% wyniku na maturalnym
egzaminie pisemnym
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§7
1. Dodatkową nagrodą dla jednego ucznia szkoły jest Nagroda Dyrektora „Aleksander.”
2. Zasady przyznawania tej nagrody zawiera odrębny regulamin.
§8
1. Szczególną nagrodę „BENE MERITUS” (szczególnie zasłużony) otrzymują uczniowie,
którzy:
1) są uczniami klasy co najmniej drugiej i w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali
średnią ocen co najmniej 5,25, w tym średnią z trzech przedmiotów rozszerzonych co
najmniej 4,5 oraz ocenę wzorową zachowania, a w klasie poprzedzającej bieżącą
klasyfikację otrzymali promocją z wyróżnieniem lub
2) są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, które są podstawą do
zwolnienia z egzaminu maturalnego i otrzymali co najmniej bardzo dobre zachowanie.
2. Kryteria nagrody, o której mowa w ust.1:
1) nagroda powinna być związana z zainteresowaniami i dziedziną osiągnięć ucznia
lub(i) jego dalszym, planowanym kierunkiem kształcenia się. Za określenie
wspomnianej tematyki jest odpowiedzialny wychowawca klasy, do której uczęszcza
dany uczeń i nauczyciel odpowiedniego przedmiotu.
2) cena książki musi się zawierać w przedziale: 120-150 zł.
3. Za skompletowanie nagród, o których mowa w ust.1 jest odpowiedzialny czteroosobowy
zespół nauczycieli zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, a pozostałych nagród
nauczyciele biblioteki i wychowawcy klas.
§9
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał najwyższą średnią ocen
w szkole oraz wzorowe zachowanie i jest uczniem klasy niższej niż maturalna, zostanie
sfinansowana jednodniowa wycieczka szkolna w roku szkolnym następującym
bezpośrednio po klasyfikacji, w wyniku której uczeń uzyskał najwyższe wyniki.
Wycieczka, o której mowa musi być organizowana w ramach naszego liceum.
§ 10
Publikacja imienia i nazwiska ucznia na stronie www szkoły odbywa się na mocy ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000).
§ 11
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 9.10.2019 r.
i obowiązuje do odwołania.

