REGULAMINY WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD
ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM
otrzymuje uczeń, który:
- uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia klasy średnią ocen minimum 4,75
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
- absolwent, który uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią minimum 4,75
oraz średnią z egzaminu dojrzałości nie mniejszą niż 4,6 i wzorową lub bardzo dobrą
ocenę zachowania
HONOROWY TYTUŁ „ABSOLWENT ROKU” ORAZ NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY
otrzymuje uczeń, który:
- w semestrze osiągnął średnią ocen min. 4,75
- na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią min. 4,75;
- uzyskał najwyższą średnią nie mniej niż 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe
- w klasach I-II uzyskał przynajmniej raz świadectwo z wyróżnieniem;
- wyróżniał się aktywnością w życiu szkoły, środowiska oraz bardzo dobrą frekwencją
na zajęciach.
- Jeśli większa liczba uczniów kwalifikuje się do uzyskania powyższego tytułu, bierze się
pod uwagę średnią ocen z przedmiotów maturalnych, a dalej z klasy II i I
Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.
HONOROWY TYTUŁ „UCZEŃ ROKU” , PUCHAR PRZECHODNI I NAGRODĘ RZECZOWĄ
otrzymuje uczeń, który:
- uzyskał najwyższe średnie, jednak nie niższe niż 4,5 w obu semestrach
(w przypadkach jednakowych średnich, decydować będą średnie z przedmiotów
maturalnych, a dalej średnia z klasy I Jeżeli będą to uczniowie z klasy I to wyboru
dokona się przez tajne głosowanie RSU I RP)
- uzyskał w danym roku świadectwo z wyróżnieniem
- jest aktywny w życiu szkoły i uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
- wyróżnia się bardzo dobrą frekwencją na zajęciach
HONOROWY TYTUŁ „UCZEŃ, UCZENNICA ROZSŁAWIAJĄCY IMIĘ SZKOŁY”
NAGRODĘ
otrzymuje absolwent lub uczeń, który:
- osiągnął najwyższy etap olimpiady przedmiotowej (min. regionalny),
- lub osiągnął znaczące sukcesy w konkursach, zawodach sportowych,
- lub ma inne niepospolite osiągnięcia.

ORAZ

(wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna w tajnym głosowaniu)
HONOROWY TYTUŁ „KLASA ROKU” ORAZ PUCHAR PRZECHODNI I NAGRODĘ RZECZOWĄ
otrzymuje klasa, która:
- uzyskała w semestrze I średnią nie niższą niż 3,5 a w semestrze II najwyższą spośród
wszystkich klas szkoły,
(w przypadku równych średnich, decydować będzie średnia ocen klasy z przedmiotów
maturalnych a jeżeli ta jest równa, to pod uwagę brane będą oceny z zachowania w
przeliczeniu na %)
- wyróżnia się:
- aktywnością społeczną na terenie szkoły,
- wzorową lub dobrą postawą uczniów (średnia ocen – dobra)
- przestrzeganiem Statutu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora,
- bardzo dobrą frekwencją na zajęciach,
(tzn. uzyskała najniższą liczbę godzin nieobecności na 1 ucznia)
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WYRÓŻNIENIE, NAGRODĘ I TYTUŁ „KLASA NA BIS”
uzyskuje klasa, która:
- wyróżniała się pomysłowością w organizowaniu życia szkoły, współpracą z
organizacjami szkolnymi, innymi klasami,
- jest zgrana i zorganizowana,
- przestrzega Statutu Szkoły i zarządzeń Dyrektora,
- cieszy się ogólną sympatią i uznaniem.
(Tytuł przyznaje Komisja Konkursowa składająca się z dziewięciu przedstawicieli po 3 z
RSU, RP i Rady Szkoły po zapoznaniu się z sprawozdaniami z działalności klas w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Sprawozdania muszą wpłynąć do RSU w
terminie do 31 maja danego roku szkolnego).
Klasy typuje Rada Samorządu Uczniowskiego.
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