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REGULAMIN NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ  

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

  

ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM 
otrzymuje uczeń/absolwent, który: 
 - uzyskał na świadectwie ukończenia klasy średnią ocen minimum 4,75 oraz wzorową 
    lub bardzo dobrą ocenę zachowania, 
 - uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią minimum 4,75 i wzorową lub bardzo  

   dobrą ocenę zachowania. 

 

NAGRODA „ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE”, NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ, 

POCHWAŁĘ  DYREKTORA Z WPISEM DO KRONIKI SZKOŁY 

 otrzymuje uczeń/ absolwent, który: 

 - uzyskał na świadectwie ukończenia klasy / ukończenia szkoły średnią ocen minimum 4,50 oraz  

   wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, 

  

 

WYRÓŻNIENIE „ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE”, DYPLOM, POCHWAŁĘ 

DYREKTORA Z WPISEM DO KRONIKI SZKOŁY 

otrzymuje uczeń/ absolwent, który: 

- uzyskał na świadectwie ukończenia klasy/ szkoły średnią ocen minimum 4,00 oraz    

   wzorową, bardzo dobrą lub dobrą ocenę zachowania, 

- uzyskał pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów. 
 
HONOROWY TYTUŁ „ABSOLWENT ROKU”, DYPLOM ORAZ NAGRODĘ 
FINANSOWĄ STOWARZYSZENIA  RODZICÓW NA RZECZ WSPIERANIA   
LO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

otrzymuje absolwent, który: 
- uzyskał najwyższą średnią  spośród  absolwentów, nie mniej niż 4,75 i zachowanie wzorowe   

   lub bardzo dobre, 
- za pierwsze półrocze osiągnął średnią ocen min. 4,75, 
- w klasach I-III uzyskał przynajmniej raz świadectwo z wyróżnieniem, 
- wyróżniał się aktywnością w życiu szkoły, środowiska oraz bardzo dobrą frekwencją na zajęciach. 
 

Jeśli kilkoro uczniów kwalifikuje się do uzyskania powyższego tytułu, bierze się pod uwagę średnią 
ocen z przedmiotów maturalnych.  
Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów na zebraniu klasyfikacyjnym.  
 

HONOROWY TYTUŁ „UCZEŃ ROKU”, PUCHAR PRZECHODNI, DYPLOM  
I NAGRODĘ FINANSOWĄ STOWARZYSZENIA  RODZICÓW NA RZECZ 
WSPIERANIA  LO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM  
otrzymuje uczeń, który: 

- uzyskał najwyższe średnie, jednak nie niższe niż 4,5 w obu półroczach, 

   (w przypadkach jednakowych średnich, decydują średnie z przedmiotów maturalnych oraz 

   ocena zachowania),  
- uzyskał w danym roku świadectwo z wyróżnieniem, 
- jest aktywny w życiu szkoły i uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, 

- wyróżnia się bardzo dobrą frekwencją na zajęciach 
 

 

HONOROWY TYTUŁ  „UCZEŃ ROZSŁAWIAJĄCY IMIĘ SZKOŁY” LUB 
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„ABSOLWENT ROZSŁAWIAJĄCY IMIĘ SZKOŁY” , DYPLOM ORAZ NAGRODĘ 

FINANSOWĄ STOWARZYSZENIA  RODZICÓW NA RZECZ WSPIERANIA  LO  

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 
Otrzymuje uczeń lub absolwent  (może być „UCZEŃ” lub „ABSOLWENT” zbiorowy), który: 

- osiągnął najwyższy etap olimpiady przedmiotowej (min. wojewódzki/ regionalny), 
- lub osiągnął znaczące sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, 

- lub ma inne niepospolite osiągnięcia. 

 

Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna w tajnym głosowaniu na zebraniu klasyfikacyjnym, 

większością bezwzględną w obecności min. 2/3 członków Rady Pedagogicznej.  

Jeżeli żaden z kandydatów  nie osiągnął bezwzględnej większości tytułu nie przyznaje się. 

 
HONOROWY TYTUŁ „KLASA ROKU”, PUCHAR PRZECHODNI, DYPLOM  
I NAGRODĘ FINANSOWĄ STOWARZYSZENIA RODZICÓW NA RZECZ 
WSPIERANIA LO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 
otrzymuje klasa, która: 

- uzyskała na koniec roku najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas Szkoły, 

  a w I półroczu średnią ocen nie niższą niż 3,5, (w przypadku równych średnich, decyduje średnia   

  ocen klasy z przedmiotów maturalnych, a jeżeli ta jest taka sama, brane są pod uwagę oceny   

  zachowania w przeliczeniu na %), 

- wyróżnia się: - aktywnością społeczną na terenie szkoły, 

                         - przestrzeganiem Statutu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora, 
                         - bardzo dobrą frekwencją na zajęciach, 

                   (tzn. uzyskała najniższą liczbę godzin nieobecności na 1 ucznia)  
 
 
 HONOROWY TYTUŁ „KLASA NA BIS”, DYPLOM I NAGRODĘ FINANSOWĄ 

otrzymuje klasa, która: 
 - wyróżniała się w danym roku szkolnym pomysłowością w organizowaniu  życia 

  Szkoły, współpracą z organizacjami szkolnymi, innymi klasami, 

- jest zgrana i zorganizowana, 
- przestrzega Statutu Szkoły i zarządzeń Dyrektora, 
- cieszy się ogólną sympatią i uznaniem. 
 

Tytuł przyznaje Komisja Konkursowa składająca się z 9 członków, w tym: 

3 przedstawicieli z Rady Samorządu Uczniowskiego , 3 przedstawicieli z Rady Pedagogicznej 

 i 3 przedstawicieli z Rady Szkoły. Ponadto, każda klasa deleguje swojego przedstawiciela  

pod warunkiem, że nie ma przedstawiciela w Radzie Samorządu Uczniowskiego lub w Radzie 

Szkoły. Jeżeli w Radzie Samorządu Uczniowskiego lub w Radzie Szkoły jest więcej niż jeden 

przedstawiciel klasy, to wówczas Rada Samorządu Uczniowskiego lub Rada Szkoły deleguje 

tylko jednego przedstawiciela danej klasy. Rada Pedagogiczna nie może wytypować do Komisji 

Konkursowej wychowawcy klasy, która złożyła sprawozdanie i bierze udział w konkursie. 
 

Klasy typuje Rada Samorządu Uczniowskiego. 
 
HONOROWY TYTUŁ  „SPORTOWIEC ROKU”, DYPLOM I PAMIĄTKOWĄ 
STATUETKĘ  
 
otrzymują uczeń i uczennica, którzy: 
reprezentują Szkołę w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” oraz w innych zawodach i w danym roku szkolnym otrzymali największą liczbę 
punktów.. 
Przyznaje się następującą liczbę punktów: 
a) na szczeblu powiatu: 
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 - za zwycięstwo (1 miejsce)  – 10 pkt 
 - za awans do rejonu – 5 pkt 

  - za udział w zawodach - 3 pkt 
b) na szczeblu rejonu: 
– za awans do województwa – 15 pkt 
– za zajęcie miejsc 1-3 – 5 pkt 

  – za udział – 3 pkt 
c) na szczeblu województwa:  
- za zajęcie miejsc 1-6 – 20 pkt 
- za udział – 3 pkt 
d) inne zawody, nie organizowane przez Szkolny Związek Sportowy: 
- za zwycięstwo (1 miejsce) – 10 pkt 
- za udział - 3 pkt 
  max. 10 pkt  
e) mistrzostwa Polski:  
- za zajęcie miejsc 1-6 – 30 pkt 
- za udział – 15 pkt 
 
Tytuł „SPORTOWIEC ROKU” przyznawany jest w kategorii dziewcząt i chłopców.  

 

HONOROWY TYTUŁ „ABSOLWENT – NAJLEPSZY SPORTOWIEC”, DYPLOM  

I PAMIĄTKOWĄ STATUETKĘ 
otrzymują absolwent i absolwentka, którzy: 
- uzyskali najwyższą średnią liczbę punktów przez okres nauki w Szkole. 
 

 Średnia liczba punktów dla danego absolwenta i absolwentki wyliczana jest w następujący 
sposób: sumowana jest liczba punktów uzyskana co roku za reprezentowanie Szkoły przez tego 
absolwenta i absolwentkę i uzyskana suma dzielona jest przez liczbę lat reprezentowania Szkoły.  
Średni wynik podawany jest w zaokrągleniu do jedności. 
 
W przypadku równej średniej liczby punktów tytuł przyznaje się wszystkim absolwentom, którzy 
uzyskali tę średnią. 
Ostateczną decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów. 

 
Absolwentowi/ absolwentce, którzy nie mieli możliwości reprezentowania Szkoły przez cały okres 
nauki w niej (np. niezdolność uczestnictwa w zajęciach sportowych wynikająca ze zwolnienia  
z zajęć wychowania fizycznego, przeniesienie z innej szkoły) może zostać przyznany tytuł   
za okres reprezentowania Szkoły. 
 

Tytuł „ABSOLWENT – NAJLEPSZY SPORTOWIEC” przyznawany jest w kategorii dziewcząt  
i chłopców. 

 
 

 

 


