ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
W SŁUPSKU

STASZICE
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

__________________________________________________________

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
_________________________________________
Patronem szkoły jest Stanisław Staszic. Dla spopularyzowania jego
myśli i dokonań oraz budowania tradycji szkoły ustanawiamy nagrody

STASZICE
 Przyznawanie nagród ma na celu:
 wyróżnienie uczniów uzdolnionych, twórczych i aktywnych za ich
wybitne osiągnięcia;
 promowanie postaw koleżeńskich, działalności charytatywnej oraz
zasad kulturalnego zachowania;
 podkreślenie znaczenia postaw i umiejętności pożądanych dla
ukształtowania
wizerunku
ucznia
ZSEiO
i
ujętych
w najważniejszych dokumentach szkoły.
 Nagroda przyznawana jest w kategorii :
Uczeń :
TYTAN PRACY
NAJLEPSZY W ZAWODZIE
TALENT ROKU
SPORTOWIEC ROKU
„POMOCNA DŁOŃ”
MISTRZ SAVOIR- VIVRE’U
SPOŁECZNIK EKONOMIKA
 Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej Honorowy STASZIC,
przeznaczonej dla pracowników szkoły, rodziców i pracodawców –
osób szczególnie zasłużonych dla szkoły.

I. USTALENIA OGÓLNE
1. Nagrody Staszice są przyznawane corocznie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić najpóźniej do 20 czerwca,
natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na uroczystości
zakończenia roku szkolnego.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w sposób uroczysty.
4. Lista laureatów nagród zostanie corocznie wpisana do kroniki ZSEiT.
5. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
6. Kategorie nagród mogą ulegać zmianie.
7. Uczniowie nominowani w poszczególnych kategoriach powinni mieć
co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
8. Nagroda Staszice przyznawana jest
pamiątkowego dyplomu.

w formie statuetki lub

II. REGULAMIN NAGRÓD
1. Do Nagrody mogą kandydować wszyscy uczniowie ZSEiT, którzy
w roku szkolnym wyróżnili się szczególną aktywnością w nominowanej
dziedzinie.
III. TRYB I TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW
1.

Kandydatury do nagrody mają prawo zgłaszać:
- nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
- wszyscy uczniowie,
- samorząd klasowy w porozumieniu z wychowawcą klasy,
- rodzice.

2. Sposób wyboru kandydata do nagrody pozostawia się klasom do
wewnętrznego ustalenia.
3. Nominacje powinny zawierać uzasadnienie.
uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.

Nominacje

bez

4. Gospodarze klas przekazują nominacje przewodniczącemu
samorządu uczniowskiego nie później niż na miesiąc przed
zakończeniem roku szkolnego.
5. O wyborze najlepszego ucznia w danej kategorii decyduje KAPITUŁA
złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, nauczycieli, opiekuna
samorządu
uczniowskiego,
członków
samorządu
szkolnego.
Przewodniczącym kapituły jest przedstawiciel dyrekcji szkoły.
7. Wybór laureata w danej kategorii może dokonać się poprzez
głosowanie.

IV. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z POCZĄTKIEM ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH
TYTAN PRACY
Uwzględniamy:
1. wyniki w nauce ( średnia minimum 4,7 ),
2.udział w olimpiadach i konkursach i wysokie wyniki w nich uzyskiwane,
3. udział w życiu szkoły,
4. reprezentowanie szkoły w środowisku.
NAJLEPSZY W ZAWODZIE
Uwzględniamy:
1. wysoką średnią ocen ( minimum 5,0 ) ze wszystkich przedmiotów
zawodowych,
2. udział w olimpiadach, konkursach i wysokie wyniki w nich uzyskiwane,
3. ocenę z praktyki zawodowej.
TALENT ROKU
Uwzględniamy:
1. ujawnione w ciągu roku zdolności w dziedzinach np. nauki, literatury,
plastyki, muzyki itd.,
2. „ Odkrycie Roku ”.
SPORTOWIEC ROKU
Wybieramy „Sportowca Roku” w kategorii :
- kobiet
- mężczyzn.
Uwzględniamy:
1. wysokie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne,
2. udział w olimpiadach, konkursach i wysokie wyniki w nich uzyskiwane,
3. opinię trenera,
4. przestrzeganie zasad fair play w sporcie.

„POMOCNA DŁOŃ”
Uwzględniamy elementy:
1. dobry kolega,
2. współczucie, pomaganie innym,
3. pracę w organizacjach typu: wolontariat, PCK lub innych, działających
na terenie szkoły lub poza nią.
MISTRZ SAVOIR – VIVRE’U
Uwzględniamy:
1. kulturę osobistą,
2. kulturę języka,
3. schludny, estetyczny wygląd,
4. pozytywny wpływ na innych.
SPOŁECZNIK EKONOMIKA
Uwzględniamy:
1. aktywną działalność na rzecz środowiska szkolnego,
2. postawę zachęcającą innych do działania,
3. współorganizację imprez/uroczystości/inicjatyw szkolnych,
4. kulturę osobistą.

Regulamin zaktualizowany w 2013 roku.

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
TYTAN PRACY

………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
NAJLEPSZY W ZAWODZIE

............................................................
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
TALENT ROKU

………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
SPORTOWIEC ROKU(w kategorii: kobiety)
…………………………………………………
MIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
SPORTOWIEC ROKU(w kategorii: mężczyźni)
…………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
„POMOCNA DŁOŃ”

...........................................................
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
( KLASA ……… )
Kategoria
„MISTRZ SAVOIR- VIVRE’U”
………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

NOMINACJE DO NAGRODY STASZICE
(KANDYDAT ZGŁASZANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ)
Kategoria
SPOŁECZNIK EKONOMIKA
………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO

UZASADNIENIE :

