Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach
z klasami integracyjnymi

Regulamin przyznawania Nagrody Patrona
Nagroda Stanisława Fenrycha jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym uczniom szkoły
podstawowej oraz gimnazjum na zakończenie każdego etapu edukacyjnego.
FORMA NAGRODY
Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialna forma to symboliczna odznaka wraz
z aktem nadania, wręczana raz do roku na specjalnej uroczystości organizowanej w Dniu
Patrona.
§1
1. Nagroda Patrona przyznawana jest corocznie w Dniu Patrona, w trzech formach:
„Brązowa Odznaka Patrona”, „Srebrna Odznaka Patrona” i „Złota Odznaka Patrona”
2. Nagroda „Brązowa Odznaka Patrona”, jest przyznawana uczniom III klasy szkoły
podstawowej.
3. Nagroda „Srebrna Odznaka Patrona”, jest przyznawana uczniom VI klasy szkoły
podstawowej.
4. Nagroda „Złota Odznaka Patrona”, jest przyznawana uczniom III klasy gimnazjum.
5. W danej kategorii przyznanych może być kilka nagród. Każdą formę nagrody można
otrzymać tylko jeden raz.
§2
Nagroda, o której mowa w § 1 jest nagrodą przyznawaną przez Radę Pedagogiczną Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach,
w oparciu o wnioski przedstawione przez dyrektora szkoły.
§3
1. Nagrody przyznawane są za:
a. Osiągnięcia edukacyjne – średnia ocen przez ostatnie dwa lata minimum 5.0
i minimum bardzo dobre zachowanie (w pierwszym etapie edukacyjnym
dwukrotnie odznaka wzorowego ucznia)
b. Wybitne osiągnięcia pozalekcyjne lub pozaszkolne – w sporcie, sztuce, nauce
itp.
c. Wysoką aktywność społeczną w szkole i poza nią (wolontariat, udział w
projektach, akcjach charytatywnych itp.) przez cały etap edukacyjny.
2. Uczeń, który spełnia dwa lub trzy wymagania dostaje jedną Odznakę, lecz w akcie
nadania ujęte są wszystkie jego zasługi.
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§4
1. Kandydatury do nagród zgłaszają dyrektorowi szkoły, na piśmie wraz z uzasadnieniem,
wychowawcy klas III i VI szkoły podstawowej i III gimnazjum..
2. Kandydatury są uzgodnione z uczniami, po przeanalizowaniu wyników nauczania i
osiągnięć kandydata w ostatnich dwóch latach nauki
3. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zgłosić kandydata do każdej z
poszczególnych nagród, jeśli spełnia on warunki z § 3, a nie został wcześniej zgłoszony.
4. Rada Pedagogiczna, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów,
kierując się kryteriami, o których mowa w § 1 regulaminu, dokonuje wyboru kandydatów.
§5
Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym zatwierdza każdą kandydaturę.
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