Zarządzenie nr 34 / 2014
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. )
zarządzam, co następuje:
§1
1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje:
a) Uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia klasy średnią ocen minimum 4,75 oraz
wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
b) Absolwent szkoły średniej, który uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen
minimum 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

§2
1. Honorowy tytuł „Absolwenta Szkoły„ i nagrodę dyrektora otrzymuje uczeń,
który spełnia następujące kryteria:
a) Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen minimum 4,8.
b) W latach ubiegłych uzyskał przynajmniej raz świadectwo z wyróżnieniem.
c) Otrzymał w klasach niższych ocenę zachowania co najmniej dobrą, a w klasie ostatniej
ocenę wzorową
d) Wyróżniał się aktywnością w życiu szkoły, środowiska oraz posiada co najwyżej 8
godzin nieusprawiedliwionych.

§3
1. Honorowy tytuł „Ucznia Roku” i nagrodę dyrektora otrzymuje uczeń , który:
a) Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen minimum 4,5.
b) Uzyskał w danym roku szkolnym świadectwo z wyróżnieniem.
c) Wyróżniał się aktywnością w życiu klasy, szkoły oraz posiada co najwyżej 8 godzin
nieusprawiedliwionych.
§4
1. Sposób wyboru:
a) Informację o kandydatach do tytułu „Absolwenta Szkoły” i „Ucznia Roku” przygotowuje
wychowawca klasy.
b) Ostatecznego wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna.
c) Wyboru „Ucznia Roku” i „Absolwenta Roku” dokonuje Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym – decyduje
zwykła większość głosów.
§5
Paragraf II i III nie dotyczy uczniów odbywających naukę w oddziałach specjalnych.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się wicedyrektorom i wychowawcom.
§7
Traci moc zarządzenie nr 24/2008 Dyrektora Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

