REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI
„MŁODY JASTRZĄB BOLESŁAWCA”
W GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 2
IM. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR
§1
W Gimnazjum Samorządowym nr 2 przyznawana jest raz w roku nagroda - statuetka MŁODY
JASTRZĄB BOLESŁAWCA dla uczniów klas trzecich, kończących 3-letnią naukę w gimnazjum.
§2
1. Wychowawcy klas trzecich, na podstawie dyplomów lub wpisu do indeksu gimnazjalisty
wypełniają wraz z uczniem kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) i biorą odpowiedzialność
za wiarygodność zawartych w niej informacji.
2. Wszystkie karty zgłoszeniowe uczniów swojej klasy, wychowawcy składają w jednej
zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Nominacje do nagrody MŁODY JASTRZĄB
BOLESŁAWCA – klasa ......” i czytelny podpis wychowawcy klasy.
3. Karty zgłoszeniowe zawierające błędy zostaną odrzucone przez Kapitułę.
4. Każde osiągnięcie pozaszkolne należy potwierdzić dyplomem bądź zaświadczeniem.
W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów, osiągnięcie to nie będzie
uwzględnione przez Kapitułę.
5. Na posiedzeniu rady pedagogicznej, poprzedzającym klasyfikacyjne, lider wychowawców
klas trzecich przedstawia listę kandydatów zgłaszanych do nagrody „Młody Jastrząb
Bolesławca”.

6. Termin składania nominacji określa przewodniczący zespołu koordynatorów Programu
Wspierania Uczniów Zdolnych.
§3
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Kryteria uzyskania nagrody to:
a) ocena zachowania co najmniej bardzo dobra;
b) wybitne indywidualne osiągnięcia;
c) zaangażowanie w życie szkoły.
Za działania wymienione w pkt. b i c kandydat otrzymuje punkty.
Laureat (zajmujący punktowane miejsce – informacja na dyplomie) konkursu na etapie
powiatowym i regionalnym otrzymuje 1 punkt, wojewódzkim 2 punkty, ogólnopolskim
3 punkty, międzynarodowym 10 punktów.
Zwycięzca (zdobywca pierwszego miejsca) w zawodach strefowych otrzymuje 1 punkt,
dolnośląskich 2, ogólnopolskich 3, międzynarodowych 10.
W każdym przypadku punktowane jest osiągnięcie na najwyższym szczeblu.
Wolontariusze otrzymują 1 punkt za każdy potwierdzony w indeksie aktywności udział
w akcji.
Uczniowie zaangażowani w pracę w samorządzie uczniowskim otrzymują 1 punkt za
każdy potwierdzony w indeksie aktywności udział w organizacji imprez szkolnych.
§4

1. O przyznaniu statuetki MŁODY JASTRZĄB BOLESŁAWCA decyduje Kapituła, w skład której
wchodzą: pedagog szkolny, bibliotekarz i przedstawiciele Rady Rodziców (troje rodziców
uczniów klas pierwszych i/lub drugich).
2. Decyzja podjęta przez Kapitułę jest ostateczna i nie może być zmieniona w drodze
odwołania.
§5
Dziesięć statuetek MŁODY JASTRZĄB BOLESŁAWCA Kapituła przyznaje w następujących
kategoriach :
a) osiągnięcia naukowe
b) osiągnięcia sportowe
c) osiągnięcia artystyczne
d) praca w wolontariacie
e) praca w samorządzie uczniowskim.
2. W każdej kategorii przyznana zostaje co najmniej jedna statuetka.
3. Nagrodę w danej kategorii otrzymują uczniowie, którzy zgromadzili największą liczbę
punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów, uniemożliwiającej jednoznaczne
wyłonienie zwycięzców w danej kategorii, wybór kandydata do nagrody zostaje
dokonany w wyniku tajnego głosowania Kapituły.
1.

4. Po zakończonych obradach Kapituła sporządza protokół z posiedzenia, który przekazuje
przewodniczącemu zespołu Programu Wspierania Uczniów Zdolnych po ogłoszeniu
nazwisk zwycięzców.
§6
1. Nazwiska zwycięzców zostają ogłoszone podczas uroczystości zakończenia przez uczniów
klas trzecich nauki w gimnazjum.
2. Uczniowie ci otrzymują statuetki MŁODY JASTRZĄB BOLESŁAWCA.
3. Pozostali nominowani otrzymują dyplomy uznania.
4. Uczniowie otrzymujący statuetkę i nominowani zostają wpisani do kroniki, gazetki
szkolnej i na stronę internetową szkoły.
§7
Regulamin został przyjęty 28 kwietnia 2016 r.

