Szkolny Regulamin Nagród dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

1.

Nagrody indywidualne przyznawane absolwentom
a) Odznaka ,,WIEDZA”
Szkolną odznakę „WIEDZA” otrzymuje absolwent, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 4,75 i co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (dotyczy to świadectwa ukończenia szkoły,
uwzględniane są wszystkie przedmioty z całego cyklu kształcenia).
Szkolna Odznaka WIEDZA jest wykonana z mosiądzu pokrytego emalią. Ma kształt tarczy
szkolnej o wymiarach 15x20 mm mocowana na nakrętce. Kolory: tło biało-czerwone,
treść złota Przedstawiony na tarczy kaganek to symbol oświaty. Wypływający z kaganka
ogień w kształcie lilijki harcerskiej jest symbolem twórców odznaki (w 1975 r.) - harcerzy
ze Szczepu LEŚNY w Sułkowicach. Litery LO ZSZ i napis Sułkowice symbolizują typy szkół
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
b) Medal ,,NAJLEPSZY W ZAWODZIE”
Medal otrzymuje absolwent technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, który na
świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów zawodowych oraz praktyki zawodowej
uzyskał średnią ocen min. 4,8 przy średniej ocen z pozostałych przedmiotów min. 4,0
(w przypadku uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej do średniej wlicza się oceny
z kursów zawodowych i z zajęć praktycznych)
Medal jest odkuwką metalową w kształcie krążka o średnicy 5 cm. Na awersie - litera "S"
opleciona na kowadle nawiązuje do pierwszej nazwy szkoły =Szkoła Kowalska=, i daty
1894-1994 świadczące o długoletniej tradycji. Na rewersie napis = 100 LAT SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SUŁKOWICACH = świadczy o okolicznościowym charakterze wybicia medalu. Medal zawieszony jest na żółtej z czerwonymi brzegami wstążce z napisem
=NAJLEPSZY W ZAWODZIE=.
c) Puchar ,, WYBITNY ABSOLWENT”
Puchar otrzymuje absolwent szkoły średniej, który ukończy szkołę ze średnią ocen minimum 5,0 i wzorowym zachowaniem (dotyczy świadectwa ukończenia szkoły, brane są
pod uwagę wszystkie przedmioty z całego cyklu kształcenia).

2.

Nagrody indywidualne dla uczniów.
a) Tytuł UCZEŃ ROKU
Tryb wyłaniania kandydatów do tytułu:
- kandydatów zgłaszają wychowawcy klas do wicedyrektora ds. pedagogicznych w terminie do połowy czerwca danego roku szkolnego;

- kandydat powinien mieć średnią ocen minimum 4,0; przewidywaną wzorową ocenę
z zachowania oraz znaczący dorobek w działalności na rzecz szkoły, młodzieży i środowiska lokalnego
- wnioski rozpatruje komisja pod przewodnictwem wicedyrektora ds. pedagogicznych
z udziałem przew. Komisji Wychowawców Klasowych i Opiekuna RSU.
- nagrodą jest puchar okolicznościowy
b) Stypendium naukowe
Stypendium naukowe przyznawane jest na zakończenie roku szkolnego za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych (średnia ocen z przedmiotów zawodowych min.
4,8; średnia ocen z przedmiotów ogólnych min. 3,5; do średniej ocen nie wlicza się ocen
z miesięcznej praktyki zawodowej.
c) Nagroda za 100% frekwencję przyznawana na koniec roku szkolnego
Nagrody indywidualne dla absolwentów i uczniów finansowane są z funduszu Rady Rodziców.
3. Nagrody zbiorowe dla klas.
a) Rada Rodziców corocznie przyznaje dotację finansową dla:
- ,, NAJLEPSZEJ KLASY”- po jednej w każdym typie szkoły (zasadniczej szkoły zawodowej
oraz technikum) wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego stosownym dyplomami.
- Za NAJLEPSZĄ klasę uważa się tę, która na koniec roku szkolnego uzyskała najwyższą
liczbę punktów uzyskanych za:
- średnią ocen ze wszystkich przedmiotów ( Przy obliczaniu średniej ocen w technikum
nie wlicza się do niej ocen z praktyki zawodowej.)
- frekwencję
- aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
Punktacja:
Średnia ocen – za każde 0,1 powyżej 3,0- 1 pkt,
Frekwencja- za każdy 1 procent powyżej 80 procent- 1 pkt
Aktywność - max. 20 pkt.
- Wyłonienie ,, NAJLEPSZEJ ” klasy następuje na podstawie wyników klasyfikacji końcoworocznej. Wyboru dokonuje komisja złożona z opiekuna RSU, przewodniczącego RSU,
przewodniczącego Komisji Wychowawców Klasowych pod przewodnictwem wicedyrektora ds. pedagogicznych.
 Wychowawcy składają do przew. KWK potwierdzone notatki dotyczące aktywności
klasy na rzecz szkoły na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.



Po posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej komisja dokonuje wyboru klasy, która otrzyma tytuł ,, najaktywniejszej”.
Nagrodą dla wyróżnionych klas jest dotacja finansowa z funduszu Rady Rodziców do imprezy klasowej w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców na jednego ucznia w klasie.

4. Nagrody pozaszkolne.
Rada Pedagogiczna typuje kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, nagród Starosty oraz innych nagród zgodnie z odrębnymi regulaminami.

