Regulamin przyznawania Nagrody Słowaka
dla uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Oleśnicy

§1
1. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje
najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce,

sporcie, szeroko

rozumianych dziedzinach artystycznych lub/i na polu działalności samorządowej lub w woluntariacie.
2. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia oraz podziękowania za pracowitość i umiejętność jak
najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji
sportowej.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania Statuetki Nagrody Słowaka.
2. Wszystkie nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
3. Nagrody przyznaje Kapituła na wniosek wychowawcy klasy po rekomendacjach nauczycieli
przedmiotowców . W kategoriach samorządowiec, wolontariusz i Słowak dla klasy nagrody przyznaje
Samorząd Uczniowski na wniosek wychowawcy, po wcześniejszej rekomendacji nauczyciela przedmiotu.
4. W skład Kapituły przyznającej Nagrodę wchodzą: dyrektor szkoły, przewodniczący nauczycielskich
zespołów przedmiotowych, opiekun Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Rady Rodziców,
prezydium Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień i Zespołu ds.
Promocji Szkoły. Tryb powołania Kapituły określa Dyrektor w formie zarządzenia.

§3
1. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego mogą ubiegać się o Nagrodę
Słowaka

przyznawaną za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach: humanista, poliglota,

matematyk, przyrodnik, sportowiec, artysta, samorządowiec, wolontariusz, i inne.
2. Nagrodą będzie okolicznościowa statuetka.
3. Uzyskanie Nagrody Słowaka będzie wynikiem całorocznych naukowych osiągnięć ucznia, jego postawy
i stosunku do obowiązków szkolnych oraz kwestii społecznych.
4. Wniosek o przyznanie Nagrody Słowaka kieruje wychowawca klasy bądź nauczyciel przedmiotu do
Kapituły.
5. Wniosek powinien być złożony do Kapituły do 16 maja bieżącego roku szkolnego.
6. Wzór w/w wniosku stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

7.Wręczenie Statuetki Słowaka odbędzie się podczas uroczystej akademii (zgodnie z terminem określonym
w kalendarzu szkolnym) w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
8. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali Nagrodę Słowaka będą podawane do publicznej wiadomości.
9. Nagroda Słowaka przyznawana będzie w zakresie przedmiotowym lub międzyprzedmiotowym: za
sukcesy w zakończonych olimpiadach przedmiotowych, konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, a
także za sukcesy w realizacji projektów, np. ogólnopolska bądź okręgowa gra miejska, itp.
 w kategorii humanista: za sukcesy w zakończonych olimpiadach przedmiotowych, konkursach
wojewódzkich, ogólnopolskich (finalista, laureat), powiatowych (miejsca od I-III) a także za
sukcesy w realizacji projektów, np. ogólnopolska bądź okręgowa gra miejska
 w kategorii poliglota: za sukcesy w zakończonych olimpiadach przedmiotowych, konkursach
wojewódzkich, ogólnopolskich (finalista, laureat), powiatowych (miejsca od I-III) a także za
sukcesy w realizacji projektów, np. ogólnopolska bądź okręgowa gra miejska
 w kategorii mistrz nauk ścisłych: za sukcesy w zakończonych olimpiadach przedmiotowych,
konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich (finalista, laureat), powiatowych (miejsca od I-III) a
także za sukcesy w realizacji projektów, np. ogólnopolska bądź okręgowa gra miejska
 w kategorii samorządowiec: za zaangażowanie na rzecz szkoły, a także środowiska lokalnego, np.
aktywny udział w Młodzieżowej Radzie Miasta; organizowanie i uczestnictwo w imprezach
szkolnych,
 w kategorii sportowiec: za osiągnięcia sportowe na poziomie ogólnopolskim i okręgowym
(drużynowo lub indywidualnie),
 w kategorii artysta: za działalność literacką – publikacje, fotograficzną, plastyczną, muzyczną
bądź inną; za osiągnięcia w festiwalach i konkursach artystycznych na poziomie ogólnopolskim
okręgowym lub powiatowym (miejsca od I-III)
 w kategorii wolontariusz: za działalność społeczną, aktywne uczestnictwo w organizacjach
pozarządowych, udział w cyklicznych akcjach charytatywnych(na podstawie rekomendacji od
organizatora),
 w kategorii Słowak dla klasy: kryteria ustala Samorząd Uczniowski, wnioskuje wychowawca klasy
 inne zaproponowane przez Kapitułę.
10. Nagrodę Słowaka otrzyma uczeń, który (poza wymienionymi kryteriami):
 otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania,
 godnie reprezentuje szkołę w środowisku, biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych
imprezach,
 prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną

Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK o przyznanie Nagrody Słowaka w kategorii ………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie wniosku
1.Zachowanie
…………………………………………………………………………………………………………………

2.Osiągnięcia
............................................................................................................................................................................

3.Inne informacje
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

(podpis wychowawcy klasy)
OpiniaKapituły
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Oleśnica, ........................20....r.
Podpisy Członków Kapituły:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................

Decyzją kapituły I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
Nagrodę Słowaka w kategorii ………………….przyznano/nie przyznano*
dnia .............................20......r.
* niepotrzebne skreślić
(podpis dyrektora szkoły).
Oleśnica, ...........................20....r.

