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REG U LA MIN  

PRZYZNAWANIA NAGRÓD KOŃCOWYCH 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEDiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych 

czynności (D. U. Nr 48 z dnia 6 maja 2002r. Poz. 446), 

2. Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - §38, 

3. Regulamin Szkoły – dział III, pkt. 2 

 

Zasady ogólne: 

1. Regulamin przyznawania nagród został opracowany wspólnie przez dyrektora szkoły, 

wychowawców klas oraz przedstawicieli organizacji działających w szkole. 

2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe kryteria przyznawania nagród końcowych dla uczniów 

Gimnazjum w Dobczycach. 

§1 

I.  Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową za: 

1. rzetelną naukę – średnia ocen co najmniej 4,9   

2. pracę społeczną na rzecz szkoły  (np.: aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, 

działalność w Samorządzie Uczniowskim itp.), 

3. wzorową ocenę z zachowania, 

4. wybitne osiągnięcia – godne reprezentowanie szkoły na terenie gminy, powiatu, województwa 

(miejsca IIII oraz wyróżnienia). 

Nagroda przysługuje uczniowi, który spełnia co najmniej dwa z wyżej wymienionych warunków. 

II. Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową za 100% frekwencję. 

§2 

Uczeń może otrzymać nagrodę w postaci wpisu do „Złotej Księgi” jeżeli spełni poniższe warunki: 

1. Średnia ocen 5,0. 

2. Wzorowe zachowanie. 

3. Co najmniej bardzo dobra ocena z religii (jeżeli uczęszcza na lekcje religii).   

§3 

Uczeń może otrzymać wyróżnienie w postaci świadectwa z czerwonym paskiem jeżeli spełni 

warunki: 

1. Średnia ocen 4,75,  

2. Minimum bardzo dobre  zachowanie.   

§4 

Spośród uczniów, którzy: 

1. posiadają najwyższą średnią ocen, 

2. posiadają wzorową ocenę z  zachowania, 

3. posiadają bardzo wysoka kultura osobista, 

4. reprezentują szkołę na zewnątrz w różnych akademiach i konkursach, 

5. są zaangażowani w życie szkoły, 

6. są otwarci na bliźnich, 
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na pisemny (solidnie uzasadniony) wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela lub organizacji 

działających w naszej szkole, komisja szkolna w składzie: dyrektor, pedagog i katecheta przyznaje 

jednemu uczniowi tytuł   „PRIMUS INTER PARES” (Najlepszy wśród równych). 

§5 

1. Rodzice ucznia klasy trzeciej, który otrzymał nagrodę w postaci wpisu do „Złotej Księgi” 

otrzymują List Gratulacyjny. 

2. List Gratulacyjny wypisuje wychowawca klasy. 

 

REGULAMIN 
przyznawania Odznaki Srebrnej Tarczy i Złotej Tarczy  

 

§ 1. 

„Odznakę Srebrna” i „Złota Tarcza” przyznaje Rada Rodziców na solidnie uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, 

opiekuna organizacji szkolnych lub dyrekcji. 

§ 2. 

Odznakę „Złota Tarcza” przyznaje się uczniom klas III, zaś „Srebrną Tarcza” uczniom klas I i II oraz III. 

§ 3. 

Odznakę „Złota Tarcza” i „Srebrna Tarcza” otrzymują uczniowie, którzy: 

a. osiągnęli najwyższą ocenę z zachowania (wzorowe); 

b. osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0; 

c. z egzaminu gimnazjalnego w sumie z części pisemnej otrzymali co najmniej 75% punktów z możliwych do 

uzyskania - Złota Tarcza; 

d. spełnili dwa  dodatkowe z niżej wymienionych warunków: 

i. podejmowali inicjatywy społeczne oraz sami inicjowali tego typu działania na rzecz szkoły 

i środowiska, 

ii. wyjątkowo, aktywnie pracowali w samorządzie szkoły bądź w innych organizacjach działających na 

terenie szkoły, 

iii. rozsławili w szczególny sposób imię szkoły, np. w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym, 

§ 4. 

1. Wyżej wymienione wyróżnienia przyznaje się na zakończenie roku szkolnego. 

2. Wyżej wymienione odznaki są wyróżnieniem szczególnym, wyjątkowym. 

3. Wnioski o nagrody z odpowiednią motywacją należy złożyć w sekretariacie szkoły do 13 czerwca 2011 roku. 

 

 

Regulamin  
przyznawania nagrody „Uczeń Roku” 

 

§ 1. 

Nagroda „Uczeń Roku” jest nagrodą rzeczową, przyznawaną przez Radę Rodziców. Środki finansowe na nagrodę 

zabezpiecza Prezydium Rady Rody Rodziców. 

§ 2. 

Nagroda przyznawana jest jednemu uczniowi na koniec każdego roku szkolnego. 

§ 3. 

1. Nagrodę przyznaje się za wzorową postawę etyczną, a w szczególności za: 

 właściwy stosunek do bliźniego, 

 prawdomówność, 

 pomoc koleżeńską, 

 pomoc niesioną ludziom w środowisku, 

 odwagę cywilną i obronę słabszych, 

 umiejętność pokonywania trudności życiowych (choroba, problemy rodzinne, problemy osobowościowe), 
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 za odpowiedzialne rozwijanie swoich możliwości intelektualnych. 

§ 4. 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: 

 nauczyciele,  

 wychowawcy klasy, 

 rodzice,  

 inne osoby trzecie.  

§ 5. 

1. Wniosek o nagrodę z odpowiednią motywacją należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 czerwca każdego roku.  

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 6. 

Wnioski rozpatruje Komisja złożona z Prezydium Rady Rodziców. Do pracy w komisji (z głosem doradczym) może być 

zaproszony dyrektor szkoły lub pedagog szkolny. 

 


