
REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA UCZNIÓW  

PRZEZ RADĘ RODZICÓW 

 

§1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa rodzaje, zasady i kryteria przyznawania nagród dla uczniów  

XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego 
finansowanych przez Radę Rodziców.  

2. Celem przyznawania nagród jest tworzenie przyjaznego klimatu do możliwie 
wszechstronnego rozwoju uczniów.  

3. Nagroda ma być formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i 
umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności na rzecz rozwoju własnego i 
społeczności szkolnej.  

 
§2 

Rodzaje, formy i wysokość nagród  
1.Doceniając starania uczniów w osiąganiu wysokich wyników w nauce oraz dbając o 
kształtowanie ich wzorowych postaw, Rada Rodziców ustanawia nagrody: 

1) Platynowe pióro Stefana Żeromskiego, 
2) Złote pióro Stefana Żeromskiego, 
3) Statuetki szklane z grawerem, 
4) Karty/bony podarunkowe, 
5) Nagrody rzeczowe. 

 
 

§3 

Nagroda dla najlepszego ucznia na zakończenie klasy IV  

 

1. Platynowe pióro Stefana Żeromskiego otrzymuje wybitny absolwent klasy IV, który w 
wyniku klasyfikacji końcowej(klasy 1-4) uzyskał najwyższą średnią ocen oraz spełnił 
poniższe warunki. 

2. Kryteria przyznawania nagrody: 
1) 80% średnia z ocen w czteroletnim cyklu kształcenia 
2) 20% za uczestnictwo w wolontariacie szkolnym lub pozaszkolnym( pisemne 

poświadczenie min. 10h pracy w wolontariacie) 
3) warunek wpuszczający: zachowanie b. dobre lub wzorowe   
4) w przypadku takiej samej ilości punktów: średnia z przedmiotów: język polski, 

matematyka, język angielski, a następnie frekwencja. 
                                                          

                                                                §4 

 

Nagroda dla najlepszego ucznia na poziomie klas I, II,III,IV 

 

1. Rada Rodziców ustanawia nagrodę  Złote pióro Stefana Żeromskiego, które można 
otrzymać raz w cyklu kształcenia w liceum.  

2. Kryteria przyznawania nagrody: 
1) 80% średnia z ocen rocznych 
2) 20% za uczestnictwo w wolontariacie szkolnym lub pozaszkolnym( pisemne 

poświadczenie min. 10h pracy w wolontariacie) 
3) warunek wpuszczający: zachowanie b. dobre lub wzorowe   
4) w przypadku takiej samej ilości punktów: średnia z przedmiotów: język polski, 

matematyka, język angielski, a następnie frekwencja. 
 



 

  
§5 

 

Nagrody indywidualne dla uczniów za wyniki w nauce   
1. Rada Rodziców przyznaje nagrody dla każdego ucznia, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał średnią powyżej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.   
2. Nagrody za wyniki w nauce są wręczane uczniom na uroczystości w dniu zakończenia 

zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 
 
 

§6 

Nagroda dla najlepszego ucznia w klasie na zakończenie roku szkolnego 
 

1. Rada Rodziców przyznaje statuetkę szklaną z grawerem dla najlepszego ucznia w klasie. 

2. Kryteria przyznawania nagrody: 
1) 80% średnia z ocen rocznych, 
2) 20% za uczestnictwo w wolontariacie szkolnym lub pozaszkolnym( pisemne 

poświadczenie min. 10h pracy w wolontariacie), 
3) warunek wpuszczający: zachowanie b. dobre lub wzorowe , 
4) w przypadku uzyskania tej samej średniej z całości o wyniku decydują kolejne średnie 

i kryteria według kolejności: 
 średnia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  
 lepsza frekwencja. 

   
 

§7 

Nagrody indywidualne dla uczniów za 100% frekwencję 
 

1. Rada Szkoły może przyznać nagrodę każdemu uczniowi, który w dniu klasyfikacji 

1) rocznej lub końcowej uzyskał stuprocentową frekwencje na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych 
 
2. Nagrody za 100% frekwencje na obowiązkowych zajęciach szkolnych są wręczane 

uczniom na uroczystości w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 
 

 
 

§8 

Nagrody dla uczniów za godne naśladowania postawy uczniowskie na koniec roku 

szkolnego 
 

1. Rada Rodziców może przyznać nagrodę  
1) dla każdego ucznia kończącego szkołę, który w cyklu kształcenia reprezentował szkołę 

w zawodach sportowych (uczniów wskazuje zespół nauczycieli wychowania 
fizycznego),  

2) uczniowi, który wykazał się najwyższym poziomem czytelnictwa w danym roku 
szkolnym (ucznia wskazuje nauczyciel – bibliotekarz),   

 

§9 

Nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach szkolnych 
 

1. Rada Szkoły może przyznawać nagrody uczniom za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie 
wewnątrzszkolnym.  

 



 
2. Warunkiem przyznania nagród jest dopełnienie przez organizatora (lub opiekuna) 

konkursu następujących wymogów formalnych:  
1) Zgłoszenie wniosku o dofinansowanie  nagród w formie podania do Rady Rodziców (do 

końca września danego roku szkolnego (w uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców 
może odstąpić od tego wymogu),  

2) umieszczenia informacji o finansowaniu nagród przez  Radę Rodziców na stronie 
internetowej szkoły w aktualnościach.   

 

 
 

§10 

Nagrody za inne osiągnięcia 
 

Rada Szkoły może, w drodze uchwały, przyznać nagrodę dla ucznia lub uczniów za inne 

osiągnięcia, na podstawie podania złożonego do Rady Rodziców przez nauczycieli.  
 

§11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Nagrody nie odebrane w ciągu miesiąca od dnia ich wręczania przepadają.  
2. Odbiór nagród pieniężnych lub bonów podarunkowych musi zostać pokwitowany przez 

nagradzanego ucznia, a w pozostałych przypadkach przez wychowawcę klasy albo 

nauczyciela, z inicjatywy którego nagroda została wręczona; nagrody nie wręczone 
uczniom podlegają zwrotowi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


