
 

 

REGULAMIN 

Nagrody Rady Rodziców 

 

 

Dokumenty związane: Regulamin Rady Rodziców 

 

§1.1 Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  

w Polkowicach jeden raz w roku przyznaje Nagrodę Rady Rodziców, która finansowana jest ze 

środków własnych. 

2. W tym celu Rada Rodziców powołuje Kapitułę Nagrody. 

3. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:  

1) dwóch przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców, z czego jeden sprawuje funkcję 

przewodniczącego Kapituły, 

2) jeden przedstawiciel społeczności uczniowskiej, wskazany przez Samorząd Uczniowski,  

3) dwóch nauczycieli, wskazanych przez Radę Pedagogiczną.  

 

§2. Nagroda przyznawana jest uczniowi klasy programowo najwyższej spośród wszystkich typów 

szkół wchodzących w skład zespołu.  

 

§3. Uczeń może otrzymać nagrodę za następujące osiągnięcia:  

1) jednostkowe, ponadprzeciętne zachowanie charakteryzujące się wysoką akceptacją społeczną 

oraz etycznymi i moralnymi aspektami, lub  

2) postawę obywatelską wyrażającą się w budowaniu i kreowaniu działań we wspólnocie 

środowiskowej, lub 

3) wolontariat i działalność społeczną na rzecz innych mające cechy ciągłości i trwałości, lub  

4) wybitne osiągnięcia ucznia przynoszące chlubę jego rodzinie, szkole oraz środowisku,  

w którym uczeń funkcjonuje.  

 

§4. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest:  

1) pełne regulowanie składek na rzecz Rady Rodziców w każdym roku nauki w szkole; 

2) co najmniej dobra ocena zachowania w każdym roku nauki. 

 



§5. Kapituła Nagrody decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje na posiedzeniu, odbywającym się 

najpóźniej w dniu zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej klas maturalnych  każdego roku 

szkolnego.  

 

§6. Wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 1, z kandydaturą do nagrody wpłynąć musi na ręce 

Dyrektora szkoły najpóźniej do dnia klasyfikacji rocznej klas maturalnych. 

 

§7. Wnioski do Kapituły złożyć mogą:  

1) uczniowie; 

2) rodzice;  

3) nauczyciele;  

4) instytucje zewnętrzne.  

 

§8. 1. Wysokość Nagrody jest corocznie ustalana przez Prezydium Rady Rodziców  

w zależności od możliwości finansowych w danym roku szkolnym. 

2. Nagroda może mieć formę finansową lub rzeczową. W przypadku formy rzeczowej jej wartość 

nie może przekraczać wartości nagrody finansowej. 

3. Kapituła Nagrody, w zależności od liczby i wartości merytorycznej złożonych wniosków, może 

wnioskować do Rady Rodziców o: 

1) przyznanie więcej niż jednej nagrody;   

2) nieprzyznaniu nagrody w danym roku szkolnym.  

4. Rada Rodziców podejmuje ostateczną decyzję po analizie wniosków i w miarę posiadanych 

środków finansowych.  

5. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne. 

 

§9. 1. Wręczenie nagrody następuje podczas uroczystości zakończenia nauki dla uczniów klas 

maturalnych (LO i T) lub uczniów szkoły branżowej. 

2. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o innym terminie i formie uroczystego wręczenia nagrody 

podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z przewodniczącym Kapituły.  

 

§10. Regulamin przyznawania Nagrody Rady Rodziców może być zmieniany tylko  

w drodze uchwały Rady Rodziców, ale nie później niż na 4 miesiące przed terminem składania 

wniosków o wyróżnienie.  

 

 



Załącznik nr 1 

…………………………………..……… 

………….…………………….………… 

………………………………………….. 

     wnioskodawca 

Kapituła Nagrody  

Rady Rodziców 

 

Wniosek 

o przyznanie Nagrody Rady Rodziców 

 

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

imię i nazwisko kandydata /klasa i typ szkoły 

 

……………………………………… ………………………………………………. 

wymagania §3, które spełnia kandydat   spełnianie wymagań §4  tak/nie 

 

uzasadnienie wraz z efektami działań kandydata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

Oświadczenie kandydata (gdy wniosku nie składa kandydat) 

Wyrażam zgodę na złożenie wniosku  

   

       ……………………………………… 

podpis kandydata  


