
REGULAMIN NAGRODY Dyrektora ZPO 

„Laur 20..." 

 

1. Nagrody przyznawane są corocznie absolwentom Zespołu Placówek 

Oświatowych w Lipniku, tj. uczniom kończącym klasę 3 gimnazjum. 

 

2. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

a. Prymus 

b. Sportowiec 

c. Społecznik 

d. Dziewczyna z klasą 

e. DŜentelmen 

f. Czytelnik 

g. NajwyŜsza frekwencja 

 

3. Cel główny przyznawania nagrody : zwiększenie zaangaŜowania uczniów  

w zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, włączania się  

w działalność społeczną i kulturalną oraz promowanie zasad dobrego 

zachowania (savoir-vivre) 

 

4. Procedury zgłaszania i wyłaniania kandydatów: 

a. Prymus - kandydatem do nagrody jest uczeń/uczennica, który na 

świadectwie ukończenia szkoły ma najwyŜszą średnią ocen  

z przedmiotów obowiązkowych i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez 

kilku uczniów, kryterium decydującym o przyznaniu nagrody są 

osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na przestrzeni lat nauki  

w gimnazjum. 



Kandydaci do nagrody zgłaszani są do dyrektora przez wychowawcę tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

b. Sportowiec - kandydatem do nagrody jest uczeń/uczennica klasy III 

gimnazjum, który w czasie nauki w szkole, za osiągnięcia sportowe 

uzyskał największą liczbę punktów. Punkty zbierane są począwszy od 

klasy I gimnazjum do zakończenia klasy III, a przyznawane wg 

następujących zasad:  

Osiągnięcia indywidualne i druŜynowe: 

 

� Etap szkolny:   I  miejsce – 3pkt 

II  miejsce – 2 pkt 

III miejsce – 1 pkt 

� Etap gminny:   I miejsce – 5 pkt 

II miejsce – 4 pkt 

III miejsce – 3 pkt 

� Etap rejonowy i wyŜej: I miejsce – 7 pkt 

II miejsce – 6 pkt 

III miejsce – 5 pkt 

 

Kandydata do nagrody zgłaszają nauczyciele wychowania fizycznego. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest co najmniej dobra ocena zachowania. 

 

c. Społecznik - kandydatem do nagrody jest uczeń/uczennica klasy III 

gimnazjum, który aktywnie uczestniczył w Ŝyciu szkoły przez dłuŜszy 

okres, poprzez: 

� Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, pomoc w organizowaniu 

akademii, konkursów, itp. 

� Pracę w spółdzielni uczniowskiej 



� Działania na rzecz osób potrzebujących prowadzonych w ramach 

wolontariatu lub innych organizacji 

� Redagowanie gazetki szkolnej, gazetek tematycznych 

 

Kandydatów (po jednym) do nagrody zgłaszają, na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, odpowiednio: opiekun 

SU, opiekun Spółdzielni Uczniowskiej, opiekun Wolontariatu, opiekun 

Gazetki „Razem". 

Zwycięzca wyłoniony zostaje w wyniku głosowania uczniów klas 4-6 szkoły 

podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. 

 

d. Dziewczyna z klasĄ oraz DŜentelmen - kandydatem do nagrody jest 

uczennica i uczeń klasy III gimnazjum. Kandydata do nagrody powinna 

cechować wysoka kultura osobista, koleŜeńskość, chęć pomocy innym, 

przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów. Warunkiem 

otrzymania nagrody jest uzyskanie na zakończenie klasy III gimnazjum 

co najmniej bardzo dobrego zachowania. 

Kandydaci, 2 dziewczęta i 2 chłopców, zgłaszani są przez Samorząd 

Uczniowski na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  

Rady Pedagogicznej. Zwycięzca spośród zgłoszonych par, wyłoniony 

zostaje w wyniku głosowania uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej  

oraz klas I-III gimnazjum. 

 

e. Czytelnik - kandydatem do nagrody jest uczeń/uczennica klasy III 

gimnazjum, który: 

� Dba o wypoŜyczone materiały 

� Zwraca wypoŜyczone ksiąŜki i czasopisma w wyznaczonym terminie,  

a przed końcem roku szkolnego rozlicza się z wypoŜyczeń 

� Bierze udział w proponowanych zajęciach oraz innych działaniach 



organizowanych przez nauczyciela Szkolnej Biblioteki 

� Swoją kulturalną postawą daje przykład młodszym czytelnikom. 

 

Kandydata do nagrody zgłasza nauczyciel Szkolnej Biblioteki na tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, biorąc pod 

uwagę spełnianie wyŜej wymienionych kryteriów począwszy od klasy 4 

szkoły podstawowej. 

 

f. NajwyŜsza frekwencja - kandydatem do nagrody jest uczeń/uczennica 

klasy III gimnazjum, który przez okres uczęszczania do gimnazjum 

opuścił najmniejszą ilość wszystkich godzin zajęć obowiązkowych. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest usprawiedliwienie wszystkich 

nieobecności. 

 

Kandydata do nagrody typuje wychowawca klasy na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

 

 


