
Załącznik	  2

Zasady	  przyznawania	  nagrody	  	  „Absolwent	  Roku”	  	  IX	  L.O.	  im.	  C.K.	  Norwida	  	  	  	  
w	  Częstochowie

Nagroda	  „Absolwent	  Roku”	  	  przyznawana	  jest	  najlepszemu	  uczniowi	  kończącemu	  szkołę.

	  	  	  	  Ma	  ona	  na	  celu	  promowanie	  wśród	  uczniów:	  wiedzy,	  aktywnej	  i	  twórczej	  postawy	  

życiowej,	  dążenia	  do	  samodoskonalenia	  i	  osiągania	  wysokich	  wyników	  w	  nauce.

Kandydatem	  do	  nagrody	  może	  być	  uczeń	  klasy	  trzeciej,	  który	  spełnia	  następujące	  
kryteria:

Średnia	  ocen	  uzyskana	  przez	  ucznia	  na	  świadectwie	  ukończenia	  szkoły	  wynosi	  
co	  najmniej	  4,75

Ocena	  z	  zachowania:	  wzorowa	  lub	  odznacza	  się	  wzorową	  postawą	  uczniowską	  
i	  koleżeńską

Ucznia	  cechuje	  nienaganna	  kultura	  osobista	  

Chętnie	  angażuje	  się	  w	  działania	  na	  rzecz	  innych

Uczestniczy	  i	  osiąga	  sukcesy	  w	  konkursach,	  zawodach	  i	  olimpiadach

Rozwija	  swoje	  zainteresowania	  uczestnicząc	  w	  zajęciach	  kół	  przedmiotowych,	  
wykładach	  i	  innych

Aktywnie	  uczestniczy	  w	  życiu	  szkoły	  (przygotowuje	  i	  bierze	  udział	  w	  imprezach	  
szkolnych,	  uczestniczy	  w	  zajęciach	  pozalekcyjnych,	  angażuje	  się	  w	  prace	  
społeczne)

Wniosek	  o	  przyznanie	  nagrody	  sporządza	  wychowawca	  klasy	  dołączając	  ksero	  
dokumentów	  potwierdzających	  osiągnięcia	  ucznia	  (np.	  dyplomy,	  świadectwa	  itp.)	  –	  
(wzór	  1)

Wnioski	  przedstawiane	  są	  przez	  wychowawców	  na	  klasyfikacyjnym	  posiedzeniu	  Rady	  
Pedagogicznej.

Na	  podstawie	  przedstawionych	  wniosków	  Rada	  Pedagogiczna	  nominuje	  	  wybranych	  
uczniów	  do	  nagrody	  „Absolwent	  Roku”	  	  .

Wszyscy	  uczniowie	  nominowani	  zostają	  wyróżnieni	  i	  wpisem	  	  do	  ,	  ”Kroniki	  Szkoły”	  oraz	  
umieszczeni	  na	  stronie	  internetowej.

Nagroda	  jest	  przyznawana	  najpóźniej	  na	  3	  dni	  przed	  zakończeniem	  roku	  szkolnego	  przez	  
powołaną	  Komisję.

W	  skład	  Komisji	  wchodzą:	  

Dyrektor	  szkoły	  –	  przewodniczący

Przedstawiciele	  Rady	  Pedagogicznej	  –	  2	  osoby



Przedstawiciel	  Rady	  Rodziców-‐	  1	  osoba

Przedstawiciele	  Samorządu	  Uczniowskiego-‐	  1	  osoby

Członkami	  Komisji	  nie	  mogą	  być	  rodzice	  uczniów	  klas	  trzecich,	  uczniowie	  klas	  trzecich,	  
wychowawcy	  klas	  trzecich.

Członków	  Komisji	  typują	  organy	  szkoły	  	  co	  roku.

Komisja	  przyznaje	  kandydatom	  zgłoszonym	  do	  konkursu	  określoną	  ilość	  punktów	  
według	  zasad	  wymienianych	  w	  załączniku	  2	  –	  (wzór	  2).

Laureatem	  zostaje	  uczeń,	  który	  otrzyma	  najwyższą	  liczbę	  punktów.

W	  przypadku	  takiej	  samej	  ilości	  punktów	  zdobytych	  przez	  więcej	  niż	  jednego	  kandydata	  	  
komisja	  przeprowadza	  tajne	  głosowanie;	  w	  przypadku	  powtórzenia	  się	  identycznego	  
wyniku	  głosowania	  decydujący	  głos	  w	  wyborze	  „Absolwenta	  Roku	  „	  ma	  
przewodniczący	  komisji.

Nagroda	  „Absolwent	  Roku”	  	  wręczana	  jest	  na	  uroczystości	  rozdania	  świadectw	  
ukończenia	  szkoły.

Na	  nagrodę	  składają	  się:	  

Wpis	  do	  „Kroniki	  Szkoły”

Dyplom	  i	  statuetka

Nagroda	  pieniężna	  (wysokość	  ustalona	  corocznie	  przez	  Radę	  Rodziców)

Regulamin	  nagrody	  i	  zmiany	  zatwierdza	  Rada	  Pedagogiczna	  oraz	  	  umieszcza	  je	  	  w	  Statucie	  
Szkoły.

Aneks	  

Kapituła	  Nagrody	  (Komisja)	  ma	  prawo	  podjęcia	  decyzji	  w	  sprawie	  przyznani	  Nagrody	  Specjalnej,	  
biorąc	  pod	  uwagę	  szczególne	  osiągnięcia	  ucznia	  w	  pracy	  społecznej,	  samorządowej,	  kulturalnej	  
etc.,	  zachowując	  przy	  tym	  wymóg	  dotyczący	  średniej	  ocen.
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Wniosek o przyznanie nagrody” Absolwent roku” IX L.O.im.C.K.Norwida:

Nazwisko i imię 
ucznia………………………………………………………………………………

Klasa………………………………………………………………

	  Wykaz ocen na świadectwie ukończenia szkoły:

Zachowanie ………………………………………………….

Religia/etyka ………………………………………………….

Język polski ………………………………………………….

Język obcy I ………………………………………………….

Język obcy II ………………………………………………….

Historia ………………………………………………….

WOS ………………………………………………….

WOK ………………………………………………….

Matematyka ………………………………………………….

Fiyzka i astronomia ………………………………………………….

Chemia ………………………………………………….

Biologia ………………………………………………….

Geografia ………………………………………………….

Podstawy przedsiębiorczości ………………………………………………….

Informatyka ………………………………………………….

Wychowanie fizyczne ………………………………………………….

Przysposobienie obronne ………………………………………………….

Opinia o uczniu : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………..

Osiągnięcia ucznia:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Uwagi 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

                                                                                  Wychowawca klasy
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Punktacja, wg której oceniane są osiągnięcia uczniów nominowanych do nagrody

Konkursy,	  olimpiady,	  zawody	  i	  inne(etap	  szkolny):

I	  miejsce-‐3pkt.

II	  miejsce-‐2pkt.

III	  miejsce-‐1,5pkt.

Wyróżnienie-‐1pkt.

Udział-‐0,5pkt

Konkursy,	  olimpiady,	  zawody(etap	  rejonowy):

I	  miejsce-‐4pkt.

II	  miejsce-‐3pkt.

III	  miejsce-‐2pkt.

Wyróżnienie-‐1pkt.

Udział-‐0,5pkt.

	  Olimpiady(etap	  ogólnopolski):

Laureat-‐6pkt.

Finalista-‐	  5pkt

Udział	  	  	  -‐	  3pkt

Konkursy	  i	  zawody	  ogólnopolskie:

I	  miejsce-‐5pkt.

II	  miejsce-‐4pkt.

III	  miejsce-‐	  3pkt.

IV,	  V	  miejsce	  –	  2pkt.

Wyróżnienie-‐	  1pkt.

Udział-‐	  0,5pkt.

Jeżeli	  w	  tej	  samej	  olimpiadzie	  lub	  konkursie	  uczeń	  brał	  udział	  więcej	  niż	  jeden	  raz,	  
komisja	  ocenia	  najwyższe	  osiągnięcie,	  a	  pozostałe	  traktuje	  jako	  udział.

5.	  Konkursy	  międzynarodowe

Laureat	  6	  pkt.



Wyróżnienie	  4	  pkt.

Udział	  3	  pkt.

6.Inne	  osiągnięcia	  w	  pracy	  artystycznej,	  społecznej	  i	  itp.(udokumentowane	  dyplomem,	  
podziękowaniem,	  zaświadczeniem,	  itp.)	  -‐	  za	  każde	  2pkt.

Frekwencja-‐	  0	  –	  2pkt.

Średnia	  na	  świadectwie	  ukończenia	  szkoły:

6,0	  –	  5,51	  –	  4pkt.

5,5	  –	  5,26	  –	  3pkt.

5,25	  –	  5,01	  –	  2pkt.

5,0	  –	  4,75	  –	  1pkt.


