REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
PRZEZ RADĘ RODZICÓW
w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
w Warszawie
§1
Postanowienia ogólne:
1. Rada Rodziców XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. de Cervantesa
w Warszawie, zwanym dalej Liceum, może przyznać uczniom Liceum:
1) nagrody pieniężne;
- za najlepsze wyniki w nauce w szkole,
- dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
2) nagrody rzeczowe:
- za najlepsze wyniki w nauce w szkole,
- za najlepsze wyniki w nauce w klasie,
- dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
- za frekwencję,
- za osiągnięcia plastyczne,
- dla uczniów wyróżniających się postępami, postawą lub osiągnięciami z
danego przedmiotu,
- za osiągnięcia sportowe,
- za działalność na rzecz Liceum i środowiska lokalnego,
- z okazji ukończenia Liceum .
2. Uczeń może otrzymać nagrodę pieniężną za najlepsze wyniki w nauce w szkole oraz
dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych po klasyfikacji rocznej, a nagrody
rzeczowe odpowiednio:
- za najlepsze wyniki w nauce w szkole i klasie, dla laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych, za działalność na rzecz Liceum i środowiska lokalnego, za frekwencję
: po klasyfikacji rocznej,
- za postępy, postawę lub osiągnięcia z danego przedmiotu: po klasyfikacji semestralnej
i rocznej,
- za osiągnięcia plastyczne , osiągnięcia sportowe oraz z okazji ukończenia Liceum: po
klasyfikacji rocznej w klasie programowo najwyższej.
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3. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi:
- nagroda za wyniki w nauce: 250 zł
- nagroda dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych: 500zł
4. Nagrody rzeczowe, wybierane w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Biblioteką
Liceum, to m. in. książki, statuetki, znaczki z logo szkoły, gadżety, akcesoria
plastyczne.
§2
Warunki przyznawania nagrody pieniężnej:
1. Nagrodę pieniężną otrzymuje uczeń, który:
1) uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75, bardzo dobrą
lub wzorową ocenę zachowania i oceny co najmniej dobre z przedmiotów
kierunkowych:
klasa a - język polski, matematyka, geografia
klasa b - język polski, matematyka, biologia lub chemia
klasa c - język polski, historia, plastyka
klasa d - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa e - język polski, biologia, chemia
klasa h - język polski, język hiszpański, historia,
klasa j - język polski, język hiszpański, historia, lub geografia
klasa k - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa l - język polski, język hiszpański, historia,
2) jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej w danym roku szkolnym.
2. W przypadku spełniania równocześnie kryteriów, o których mowa w ust.1 pkt 1) i 2),
uczeń otrzymuje obydwie nagrody pieniężne, o których mowa w § 1 ust. 3.
§3
Procedura przyznawania nagrody pieniężnej
1. Wychowawca wpisuje informacje o uczniach, którzy spełniają kryteria otrzymania
nagrody pieniężnej do arkusza klasyfikacji rocznej klasy i podaje je do wiadomości
na zatwierdzającej radzie pedagogicznej.
2. Wicedyrektor sporządza zestawienie uczniów, którzy spełniają kryteria otrzymania
nagrody i przekazuje je Skarbnikowi Rady Rodziców.
3. Skarbnik Rady Rodziców wypłaca nagrody uczniom wskazanym w zestawieniu.
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§4
Warunki przyznawania nagrody rzeczowej za wyniki w nauce, frekwencję
i dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
1. Uczeń , który spełnia warunki określone w § 2 ust. 1. pkt 1) otrzymuje oprócz nagrody
pieniężnej także nagrody rzeczowe: książkę i gadżet.
2. Uczeń, który osiągnął w klasyfikacji rocznej średnią ocen 4,75 i co najmniej dobrą
ocenę zachowania, ale nie spełnia pozostałych warunków określonych w § 2 ust.1 pkt
1) otrzymuje nagrody rzeczowe: książkę i gadżet.
3. Uczeń, który osiągnął w klasyfikacji rocznej średnią ocen 4,45 - 4,74 i co najmniej
dobrą ocenę z zachowania otrzymuje nagrodę rzeczową: gadżet.
4. Uczeń, który ma frekwencję roczną nie mniejszą niż 95 % i usprawiedliwione godziny
nieobecności oraz jest jedną z dziesięciu osób z najlepszą frekwencją roczną w danym
roku szkolnym otrzymuje nagrodę rzeczową: gadżet.
5. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej otrzymuje oprócz
nagrody pieniężnej także nagrody rzeczowe: książkę i gadżet.
§5
Warunki przyznawania nagrody rzeczowej za osiągnięcia plastyczne
Za osiągnięcia plastyczne uczeń wytypowany przez zespół nauczycieli przedmiotów
plastycznych otrzymuje nagrodę rzeczową: akcesoria plastyczne o wartości do 200 zł np.
pędzle, album lub zestaw farb z pamiątkową dedykacją .
§6
Warunki przyznawania nagrody rzeczowej dla uczniów wyróżniających się postępami,
postawą lub osiągnięciami danego przedmiotu
1.Uczeń wyróżniający się postępami, postawą lub osiągnięciami z danego przedmiotu może
zostać wytypowany do nagrody rzeczowej o wartości do 50 zł .
2.Wyboru dokonuje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z zespołem przedmiotowym
lub co najmniej dwoma nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale, do którego
uczęszcza uczeń.
3. Nagroda zostaje zgłoszona w celu uzyskania akceptacji Rady Pedagogicznej na
semestralnym lub końcoworocznym jej posiedzeniu.
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§7
Warunki przyznawania nagrody rzeczowej za osiągnięcia sportowe i ukończenie
Liceum
Za całokształt osiągnięć sportowych i zasługi w reprezentowaniu Liceum uczeń wytypowany
przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego otrzymuje nagrodę: statuetkę.
§8
Warunki przyznawania nagrody za działalność na rzecz Liceum i środowiska lokalnego
1. Nagroda przyznawana jest uczniom za zaangażowanie w akcje, przedsięwzięcia organizowane
przez Liceum, np. praca w samorządzie szkolnym, fundusz stypendialny, imprezy
charytatywne i artystyczne, poczet sztandarowy i inne.
2. Opiekunem nagrody jest pedagog szkolny, który zbiera od nauczycieli i wychowawców
informacje o nominowanych uczniach i przygotowuje nagrody.
3. Nagrodą jest wiatrak z dedykacją związaną z działalnością nagrodzonego.
§9
Warunki przyznawania pamiątkowego znaczka za ukończenie Liceum
Uczeń, który kończy Liceum otrzymuje pamiątkowy znaczek z logo Liceum.
§ 10
Procedura przyznawania nagród rzeczowych
1. a) Wychowawca wpisuje informacje o uczniach, którzy spełniają kryteria otrzymania nagrody
książkowej do arkusza klasyfikacji rocznej klasy i podaje je do wiadomości na zatwierdzającej
Radzie Pedagogicznej.
b) Nauczyciel bibliotekarz sporządza wykaz nagrodzonych, dokonuje zakupu książek
i przekazuje je wychowawcom.
2. a) Wychowawca wpisuje informacje o uczniach, którzy spełniają kryteria otrzymania nagrody
– gadżetu do arkusza klasyfikacji rocznej klasy i podaje je do wiadomości na zatwierdzającej
Radzie Pedagogicznej.
b) Wicedyrektor sporządza zestawienie uczniów którzy spełniają kryteria otrzymania nagrody
- gadżetu i przekazuje go Skarbnikowi Rady Rodziców.
c) Skarbnik Rady Rodziców wydaje nagrody rzeczowe wychowawcom wg zestawienia
3. Wychowawca przygotowuje informację o uczniach nagrodzonych nagrodami rzeczowymi za
osiągnięcia plastyczne oraz wyróżniających się postępami, postawą lub osiągnięciami z danego
przedmiotu i przekazuje je Skarbnikowi Rady Rodziców. Nauczyciel przygotowuje dyplom
pamiątkowy, który zostanie wręczony wraz z nagrodą.Ustala termin odbioru nagrody.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Nagrody rzeczowe są wręczane uczniom po semestralnym lub końcoworocznym
zatwierdzającym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na uroczystości zakończenia roku
szkolnego na forum szkoły, w klasie lub w sposób uznany przez nauczyciela
za właściwy.
2. Nagrody rzeczowe nie odebrane przez nagrodzonego w dniu wręczania są przechowywane w
administracji Liceum. Nagrodzony może je odebrać przez okres do 3 miesięcy.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez nagrodzonego obowiązków ucznia, dyrektor szkoły i
w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną może wstrzymać nagrodę lub ją cofnąć.
4. Uczeń odbiera nagrodę pieniężną osobiście w administracji Liceum.
5. Nagrody pieniężne są wypłacane do 30 czerwca.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem ................ 2017 r.
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