
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZNIOM NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W I LO IM. JANA  ŚNIADECKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1. Regulamin określa kryteria przyznawania nagród na zakończenie roku szkolnego uczniom,
którzy uzyskali najwyższe średnie wyników nauczania.

2. Nagrody  przyznaje  się  w  taki  sposób,  że  podlicza  się  liczbę  punktów,  które  uzyskali
uczniowie z najwyższymi średnimi wyników nauczania na podstawie kryteriów określonych
przez niniejszy regulamin.

3. Decydującym  kryterium  przy  przyznawaniu  nagrody  jest  średnia  ocen  rocznych  ze
wszystkich przedmiotów za cały rok szkolny. 

4. W przypadku absolwentów szkoły decydującym kryterium przy przyznawaniu nagrody jest
średnia ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów w całym cyklu kształcenia w liceum. 

5. W przypadku gdy co najmniej dwóch uczniów uzyskało jednakową średnią ocen rocznych o
których mowa w pkt 3 lub ocen końcowych o których mowa w pkt 4, stosuje się kryteria
pomocnicze. Kryteriami pomocniczymi za które przyznaje się punkty są:
a) ocena z zachowania:

- wzorowe - 2 pkt,
- bardzo dobre - 1 pkt,
- pozostałe - 0 pkt;

b) praca w samorządzie szkolnym potwierdzona przez opiekuna samorządu uczniowskiego 
- 2 pkt;

c) praca w samorządzie klasowym potwierdzona przez wychowawcę - 1 pkt;
d) zwycięstwo w olimpiadzie przedmiotowej - 3 pkt;
e) zwycięstwo w konkursie przedmiotowym - 2 pkt;
f) finał olimpiady przedmiotowej / finał konkursu przedmiotowego - 1 pkt;
g) czynny udział w ogólnopolskim projekcie potwierdzony przez szkolnego koordynatora

- 2 pkt;
h) aktywna  działalność  w ramach wolontariatu  potwierdzona  przez  szkolnego opiekuna

wolontariatu - 1 pkt.
6. Punkty b) - h) przyznaje się jednorazowo.
7. W przypadku  gdyby  kryteria  pomocnicze  nie  rozstrzygnęły  kwestii  przyznania  nagród,

wychowawcy uczniów,  których  dotyczy ta  procedura,  przedstawiają  ich  charakterystykę
z uwzględnieniem funkcjonowania ucznia na forum klasy i działalności na rzecz szkoły.
Po  przedstawieniu  charakterystyki  przez  wychowawców  Rada  Pedagogiczna  rozstrzyga
o przyznaniu nagrody w drodze głosowania. 

8. Jeżeli nagrodą jest indeks ufundowany przez uczelnię (tzw. Złoty Indeks), to w sytuacji gdy
uczeń otrzymał już indeks innej uczelni, przyznaje się nagrodę rzeczową ufundowaną przez
Radę Rodziców, natomiast indeks otrzymuje uczeń następny w kolejności ze względu na
średnią wyników w nauce.

9. Listę uczniów wyznaczonych do otrzymania nagród o których mowa w pkt 1 zatwierdza
Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.


