Szkolny Regulamin Nagród dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach
1) Nagrody indywidualne przyznawane absolwentom:
a) puchar ,,Wybitny absolwent” - 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);
b) nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców dla najlepszego absolwenta Technikum
i Branżowej Szkoły I stopnia;
c) nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przyznawane absolwentom za wysokie wyniki
w nauce, wysoką frekwencję w szkole oraz aktywną działalność

na rzecz szkoły i środowiska

lokalnego;
d) stypendium naukowe przyznawane 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);
e) tytuł ,,Zasłużony dla Samorządu Uczniowskiego” otrzymuje absolwent, który systematycznie
i aktywnie działał w organach Samorządu Uczniowskiego, reprezentował Szkolę w

poczcie

sztandarowym.
2) Nagrody indywidualne dla uczniów:
a) wyróżnienie ustne przez wychowawcę wobec klasy;
b) wyróżnienie ustne przez Dyrektora Szkoły wobec ogółu uczniów i pracowników podane do
wiadomości na apelu lub przy innej okazji wspólnego spotkania;
c) dyplomy za całokształt działalności przyznawane na zakończenie roku szkolnego;
d) dyplom i nagroda rzeczowa za świadectwo z wyróżnieniem;
e) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia, który na koniec roku szkolnego lub cyklu nauczania
otrzymał świadectwo z wyróżnieniem;
f)

nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych
szkolnych lub pozaszkolnych;

g) nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, aktywnością lub wysoką
frekwencją;
h) nagrody rzeczowe dla uczniów ze 100 % frekwencją przyznawana na koniec roku szkolnego
i)

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. Zespołu Wychowawców Klasowych i Opiekuna RSU;
- nagrodą jest puchar okolicznościowy;

j)

stypendium naukowe - przyznawane 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).
3) Nagrody zbiorowe dla klas:
a) wyróżnienie ustne klasy przez Dyrektora wobec ogółu uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły;
b) dyplom uznania;
c) finansowa dotacja dla: ,,Najlepszej klasy”- po jednej w każdym typie szkoły (zasadniczej szkoły
zawodowej oraz technikum) wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego stosownym dyplomami:
za ,,Najlepszą klasę” 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
Zespołu Wychowawców Klasowych pod przewodnictwem wicedyrektora ds. pedagogicznych.
Wychowawcy składają do przew. ZWK potwierdzone notatki dotyczące aktywności klasy na rzecz
szkoły na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej komisja dokonuje wyboru klasy, która otrzyma tytuł ,,najlepszej”. 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.

