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Regulamin 

Przyznawania nagród dla najlepszego absolwenta Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego  

w Zespole Szkół w Widuchowej. 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. W celu uhonorowania najlepszego absolwenta Gimnazjum Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w 

Widuchowej ustanawia nagrody:  

a) Organu prowadzącego, 

b) Dyrektora Zespołu Szkół, 

c) Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

2. Do nagrody jest dołączony okolicznościowy dyplom z nazwiskiem laureata. 

3. Nagrody wręczane są wyróżnionym absolwentom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

§ 2 

Kryteria przyznawania nagrody Organu prowadzącego i Dyrektora Zespołu Szkół 

 dla absolwenta gimnazjum 

 

1. Ocena wzorowa zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum -20 punktów, 

2. Ocena bardzo dobra zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum -10 punktów, 

3. Średnia ocen na świadectwie kończącym edukację gimnazjalną – minimalna średnia 4.90 -5 punktów 

(za każdą 0,1 średniej ocen powyżej minimum dodatkowo 2 punkty), 

4. Średni procentowy wynik z przedmiotów egzaminu gimnazjalnego CKE ( z języków obcych poziom 

podstawowy) – minimalny wynik 75% - 5 punktów (za każdy 1 % powyżej minimum dodatkowo – 

1punkt). 

5. Dodatkowe punkty otrzymuje uczeń który uzyskał wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych i 

ogólnopolskich : 

a. Wojewódzkie kuratoryjne konkursy przedmiotowe- laureat 20 punktów, finalista 10 punktów 

b. Ogólnopolskie konkursy organizowane pod patronatem Kuratora Oświaty – laureat 25 punktów, 

finalista 20 punktów 

c. Pozostałe wojewódzkie konkursy organizowane pod patronatem Kuratora Oświaty – laureat 10 

punktów, finalista 5 punktów, 

Uczeń z najwyższym wynikiem punktowym otrzymuje nagrodę Organu prowadzącego, 

Uczeń, który uzyskał drugi wynik otrzymuje nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół. 

Jeżeli żaden z kandydatów nie spełni minimalnych wymagań na nagrodę wójta określonych w pkt 1, 2,3 i 4 

(30 punktów) przyznana zostanie tylko nagroda dyrektora. 

 

§ 3 

Kryteria przyznawania nagrody Rady Pedagogicznej dla absolwenta gimnazjum 

 w Zespole Szkół w Widuchowej 

 

Zespół złożony z wychowawców klas kończących szkołę przedstawia kandydata/ów do nagrody 

uwzględniając poniższe kryteria:  

1. Minimum ocena bardzo dobrą z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły, 

2. Minimalna średnia z oceń zgodna z kryterium uzyskaniem stypendium za naukę,  
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3. Uczestnictwo w konkursach i zawodach sportowych szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich, 

4. Aktywny udział społeczny na forum szkolnym i lokalnym, wolontariat, 

5. Oceny na świadectwie muszą być wyższe niż dopuszczający. 

6. Rada Pedagogiczna przyznaje nagrodę w tajnym głosowaniu. 

 

§ 4 

 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną , 

2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują wszystkich uczniów i rodziców 

o nagrodach dla najlepszego absolwenta oraz o regulaminie jej przyznawania. 

 

 

 

 

 

 

 

Widuchowa, Rada Pedagogiczna 22.09.2016 r. 

 


