REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓNIEŃ W KONKURSIE
„NASI NAJLEPSI” DLA UCZNIÓW ZSO Nr 2 W PUŁAWACH.
1. Wyróżnienie w konkursie „NASI NAJLEPSI” przyznawane jest na zakończenie
roku szkolnego.
2. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
 za wyniki w nauce,
 za osiągnięcia sportowe,
 za działalność na rzecz środowiska,
 za 100% frekwencję.
3. Wyróżnienie za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który na koniec roku szkolnego
uzyskał średnią nie niższą niż 5,0 w gimnazjum, nie niższą niż 4,75 w liceum i ma
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który zdobył I, II lub III
miejsce w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub uczestniczył w
zawodach na szczeblu ogólnopolskim, ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
nie ma ocen niedostatecznych na II semestr i z zajęć wychowania fizycznego ma
ocenę co najmniej bardzo dobrą.
5. Wyróżnienie za działalność na rzecz środowiska otrzymuje uczeń, który wyróżnia
się systematyczną pracą w Szkolnym Klubie Wolontariusza, Samorządzie
Uczniowskim lub znaczącą działalnością społeczną przez co najmniej dwa lata, ma
co najmniej dobrą ocenę z zachowania i nie ma ocen niedostatecznych na II
półrocze. W szczególnych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy lub
opiekuna organizacji, decyzją Rady Pedagogicznej wyróżnienie przyznaje się
uczniowi po roku działalności .
6. Wyróżnienie za 100% frekwencję otrzymuje uczeń, który wykazał się 100%
frekwencją na zajęciach szkolnych, ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania i
nie ma ocen niedostatecznych na II semestr.
7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia w konkursie „Nasi najlepsi” w kategorii:
nauka składa wychowawca klasy, w kategorii: sport - nauczyciel wf lub trener, w
kategorii działalność na rzecz środowiska – opiekun Szkolnego Klubu

Wolontariusza, Samorządu Szkolnego lub wychowawca, w kategorii: frekwencja
– wychowawca klasy (wzór wniosku w załączeniu).
8. Wnioski za osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz środowiska należy złożyć
do 1 czerwca danego roku szkolnego.
9. Dyplomy za działalność na rzecz środowiska może otrzymać uczeń liceum na
koniec II klasy, a uczeń gimnazjum na koniec II lub III klasy.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY F. D. KNIAŹNINA
Nagroda F. D. Kniaźnina przyznawana będzie raz w roku, na koniec roku
szkolnego w dwóch kategoriach:
 w kategorii nauki
 w kategorii sportu.
1. W kategorii nauki Nagrodę F. D. Kniaźnina otrzymuje uczeń gimnazjum,
który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą liczbę punktów za
osiągnięcia, przeliczane w następujący sposób:
a. tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty - 10 pkt.
b. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty - 8 pkt.
c. średnia ocen - za każdą 0,1 powyżej średniej 5,2 - 2 pkt.
d. za każde udokumentowane osiągnięcie w innych dziedzinach - 1 pkt.
e. za wzorową ocenę z zachowania - 2 pkt.
f. za bardzo dobrą ocenę z zachowania - 1 pkt.

2.

W kategorii nauki Nagrodę F. D. Kniaźnina otrzymuje uczeń liceum,

który w danym roku szkolnym uzyskał
osiągnięcia, przeliczane w następujący sposób:

najwyższą liczbę punktów za

a. tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz innych
konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim - 10 pkt.
b. średnia ocen - za każdą 0,1 powyżej średniej 5,0 - 2 pkt.
c. za każde udokumentowane osiągnięcie w innych dziedzinach - 1 pkt
d. za wzorową ocenę z zachowania - 2 pkt,
e. za bardzo dobrą ocenę z zachowania - 1 pkt
W przypadku równorzędnych osiągnięć, wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna,
stosując kryteria dodatkowe:
a. zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska,
b. frekwencja na zajęciach szkolnych.
3. W kategorii sportu Nagrodę F. D. Kniaźnina otrzymuje uczeń,
który indywidualnie lub z drużyną uzyskał najwyższe osiągnięcie na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym. Warunkiem przyznania nagrody jest:
a. co najmniej dobra ocena z zachowania,
b. co najmniej bardzo dobra ocena z wychowania fizycznego,
c. pozytywne oceny z innych przedmiotów nauczania w II semestrze,
d. zawody, w których uczeń osiągnął wynik uprawniający do nagrody, były
umieszczone

w

kalendarzu

Wojewódzkiego

Szkolnego

Związku

Sportowego,
e. uczeń, który pretenduje do nagrody reprezentował w zawodach ZSO nr2,
f. jeśli najwyższym sukcesem jest sukces drużyny, najlepszego zawodnika
wskazuje trener.
W przypadku równorzędnych osiągnięć, wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna,
stosując kryteria dodatkowe:
a. średnia ocen,
b. frekwencja na zajęciach szkolnych.

Wniosek o przyznanie Nagrody F. D. Kniaźnina w kategorii: nauka składa
wychowawca klasy, a w kategorii: sport nauczyciel wf, trener lub wychowawca
klasy (wzór wniosku w załączeniu).

