Załącznik nr 4 do Statutu

Stan na dzień 1 września 2016

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Rada Pedagogiczna przyznaje lub wnioskuje o przyznanie nagrody wyróżniającym się
uczniom Zespołu Szkół.
I. Kryteria i zasady przyznawania nagrody książkowej lub rzeczowej za wyniki w
nauce:
1. Nagrody dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej:
1) nagroda przyznawana jest z okazji zakończenia roku szkolnego,
2) nagrodę przydziela wychowawca klasy uczniom, którzy w ciągu całego roku szkolnego
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wykazują nienaganną postawę uczniowską.
3) liczba nagród do dyspozycji wychowawcy ustala Prezydium Rady Rodziców.
2. Nagrody dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum:
1) nagroda przyznawana jest z okazji zakończenia roku szkolnego,
2) warunki otrzymania nagrody:
a) średnia ocen co najmniej 4,75
- w przypadku gdy uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, średnią
ocen ustala się z pominięciem tego przedmiotu,
b) ocena wzorowa lub bardzo dobra z zachowania.
3. Nagrody dla uczniów klas V-VI i II-III Gimnazjum za największe postępy w nauce w
stosunku do roku ubiegłego.
1) nagrodę może otrzymać uczeń na wniosek wychowawcy klasy,
2) postęp w nauce to różnica średniej arytmetycznej ocen rocznych w danej klasie i
klasie poprzedniej (w szkole podstawowej porównujemy klasę piątą z czwartą i szóstą
z piątą, w gimnazjum klasę drugą z pierwszą i trzecią z drugą),
3) nagrodę może otrzymać jeden uczeń w klasie.
4. Nagroda za najwyższą w klasie frekwencję w danym roku szkolnym:
1) nagroda przyznawana jest z okazji zakończenia roku szkolnego,
2) nagrodę może otrzymać uczeń na wniosek wychowawcy klasy.
II.

Kryteria i zasady przyznawania nagród za działalność w organizacjach
szkolnych.

Nagrodę przyznaje się uczniom za aktywną pracę w organizacjach szkolnych na
zakończenie nauki w szkole, biorąc pod uwagę pracę nie tylko w ostatnim roku nauki w
szkole.
2. Wniosek o przyznanie nagrody składa nauczyciel opiekun organizacji.
III. Kryteria przyznawania tytułu „Najlepszy absolwent szkoły” uprawniającego do
otrzymania nagrody zgodnie z § 57 ust. 3 pkt 5 c,d,e Statutu Zespołu Szkół.
1.
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1. Wychowawcy przygotowują punktacje 3 najlepszych uczniów klasy według następującej
skali:
1) zachowanie:
a) wzorowe – 6 pkt,
b) bardzo dobre – 4pkt,
c) niższe niż bardzo dobre – 0 pkt.
2) oceny z przedmiotów:
a) celujący – 15 pkt,
b) bdb – 10 pkt,
c) db – 5 pkt,
d) przyznaje się punkty za najlepszą ocenę uzyskaną z jednego z następujących
przedmiotów: religia, wychowanie fizyczne, informatyka.
3) punktowy wynik sprawdzianu kompetencji w klasie szóstej szkoły podstawowej i
punktowy wynik trzech części egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum.
4) Punktację przeprowadza się dla 3 ostatnich lat nauki w szkole.
2.

Po przeanalizowaniu punktacji, troje uczniów z każdej klasy z najwyższą liczbą punktów
za oceny ze świadectw otrzyma punkty za udział w konkursach według następujących
zasad:
1) Za zajmowane miejsca i udział w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty uczniowie otrzymują następujące liczby punktów:

Etap

SZKOLNY
REJONOWY
WOJEWÓDZKI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

5

4

3

inne miejsce
(awans do
kolejnego
etapu)
-laureat
2
6
8

udział

0
4
6

Uwaga: w przypadku liczenia punktów sumujemy ilość punktów za miejsce oraz za udział.
2) Za osiągnięcia w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce uczniowie otrzymują
następujące liczby punktów:
Etap
POWIATOWY
REJONOWY
WOJEWÓDZKI

Laureat- (awans do kolejnego etapu)
2
4
6

udział
1
5
5

Uwaga: w przypadku liczenia punktów sumujemy ilość punktów za udział i awans do
kolejnego etapu lub zdobycie tytułu laureata.
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3) Za zajmowane miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy uczniowie otrzymują następujące liczby punktów:
Etap
POWIATOWY
REJONOWY
WOJEWÓDZKI
PONAD WOJEW.

I miejsce
5
10
15
20

II miejsce
4
8
12
16

III miejsce
3
6
9
12

udział
0
0
5
5

4) Jeżeli po przeanalizowaniu punktacji okaże się, że uczniowie uzyskali tę samą liczbę
punktów, na powyższych zasadach przyznane zostaną punkty za udział w innych
konkursach.
5) Decyzję, za udział w jakich innych konkursach przyznane będą punkty, podejmuje
wicedyrektor szkoły i wychowawcy klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.
6) Procedurą opracowania wyników konkursu zajmują się wicedyrektor szkoły,
wychowawcy klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.
7) Wyniki zatwierdza w formie uchwały Rada Pedagogiczna.
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