REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM
NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH I WYRÓŻNIEŃ
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów,
którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych
wyników w nauce, sporcie oraz angażowanie się w pracę na rzecz szkoły
i środowiska.
2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość
i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych
wyników w nauce , w konkursach, rywalizacji sportowej oraz włączania się
w życie szkoły i prace społeczne.
Kryteria przyznawania nagród
Nagrody są przyznawane za:
- wyniki w nauce
- konkursy przedmiotowe
- osiągnięcia sportowe
- systematyczną pracę na rzecz innych
- angażowanie się w życie szkoły
- frekwencję
I NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ ZA BARDZO DOBRE i DOBRE WYNIKI W NAUCE
otrzymuje uczeń, który na świadectwie szkolnym uzyskał:
- średnią ocen minimum 4,5
- ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania

II KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
Nagrodę książkową otrzymuje uczeń za zajęcie pierwszego, drugiego lub
trzeciego miejsca:
- w szkolnych konkursach przedmiotowych bądź w konkursach o charakterze
pozalekcyjnym (nagrodę wręcza się bezpośrednio po konkursie).
- Uczeń, który wielokrotnie reprezentował szkołę na szczeblu szkolnym,
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i nie otrzymał wcześniej nagrody,
otrzymuje na zakończenie roku szkolnego.

III NAGRODĘ ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OTRZYMUJE UCZEŃ ZA:
- wielokrotne reprezentowanie szkoły (minimum 2 razy) bez zajęcia
konkretnego miejsca
- I miejsce w powiecie
- I ,II i III miejsce w rejonie ( obejmuje 5 powiatów)
- I – VI miejsca w województwie
- I – XII miejsce w Polsce
Nagrody za konkursy, olimpiady, zawody – wręczane bezpośrednio
po podsumowaniu przedsięwzięcia lub w dniu uroczystości „Dnia Patrona
Szkoły”.

IV POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1.Nagrodę książkową otrzymuje uczeń za czynną i wyróżniającą działalność
w ramach kilku organizacji, agend szkolnych:
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami na rzecz szkoły i środowiska
lokalnego
a) praca w szkolnym samorządzie uczniowskim
b) poczet sztandarowy

c) aktywna współpraca z biblioteką
d) udział w akademiach i uroczystościach szkolnych
e) wyróżniająca praca na rzecz klasy
f) działalność społeczna (np. wolontariat)
g) inna aktywność

V FREKWENCJA
1. Nagrodę książkową za 100% frekwencję przyznana zostaje uczniowi, który:
- otrzymał promocję lub ukończył naukę
- uzyskał ocenę minimum dobrą z zachowania
- w roku szkolnym ma 100% obecność na lekcjach

We wszystkich przypadkach( poza nauką) obowiązuje:
minimum ocena „dopuszczająca” ze wszystkich realizowanych przedmiotów
nauczania oraz minimum „dobra” z zachowania.
Propozycje do nagród podsumowujący cały rok nauki są zatwierdzane
na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej Klasyfikacyjnej i wręczane w dniu
zakończenia roku szkolnego.

