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SYSTEM NAGRÓD W II SPOŁECZNYM  LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. TONIEGO  HALIKA                                    

W OSTROŁĘCE 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce 
ma za nadrzędny cel swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej 
wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, moralny i duchowy 
ucznia. Wyróżniając i promując wybitne osiągnięcia i wzorowe postawy 
wśród społeczności uczniowskiej przyjęto następujący system nagród 
dla uczniów i abiturientów w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. 

1. Kryteria przyznawania nagród. 
Nagrody są przyznawane za: 

 osiągnięcia naukowe, 

 osiągnięcia artystyczne, 

 systematyczną pracę na rzecz innych, 

 100 % frekwencję. 

2. Rodzaje nagród. 
Przyznaje się nagrody: 

 indywidualne, 

 zespołowe (w formie funduszu na zorganizowanie wyjść programowych). 

3. Klasyfikacja nagród. 
System nagród obejmuje: 
1) odznaczenia szkolne ustanowione przez Radę Pedagogiczną: 

 wyróżnienie prawem wbicia gwoździa w drzewce sztandaru szkoły; 
 Platynowy Laur Toniego Halika za dwukrotną średnią ocen powyżej 5,0, 
np. w kl. I i II lub II i III, III i IV; 
 Złota Odznaka "Prymus Szkoły" za średnią ocen powyżej 5,0; 
 Złota Tarcza za średnią ocen 4,75 i wyżej; 
 list gratulacyjny/pochwalny za średnią ocen 4,0 i więcej; 
 

2) nagrody przyznawane przez wychowawców klas, 
3) nagrody finansowane przez Radę Rodziców: 

 rzeczowe. 
 4)  nagrody przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta 
Ostrołęki:  

 dyplom oraz stypendium Premiera zgodnie z innymi przepisami otrzymuje 
jeden uczeń kl. I-III z najwyższą średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe 
lub bardzo dobre zachowanie, 
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 list gratulacyjny Prezydenta Miasta Ostrołęki i Ostrołęcki Laur Oświaty za: 
a) najwyższą średnią ocen z całego cyklu nauczania w szkole, 
b) najwyższa średnia ocen w klasyfikacji końcowo rocznej  w szkole, 
c) wybitne pozanaukowe osiągnięcia w obszarze sportu, kultury, działalności 
społecznej. 
 

4. Przyznawanie nagród. 
Ustanawia się prawo przyznania nagród przez: 

 Radę Pedagogiczną, 

 Wychowawców klas, 

 Radę Rodziców. 

5. Terminy wręczania nagród. 
Uroczystego wręczania nagród dokonuje się w dniu: 

 zakończenia roku szkolnego, 

 pożegnania absolwentów, 

 Dnia Patrona Szkoły. 

 

I. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 
I WYCHOWAWCÓW KLAS 

Wyróżnienie prawem wbicia gwoździa w drzewce sztandaru szkoły 

1. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków: 

a) są laureatami lub finalistami centralnego etapu olimpiady przedmiotowej 
najmniej i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

b) uzyskali średnią na świadectwie ukończenia liceum powyżej 5.0 oraz wzorową 
ocenę zachowania. 

2. Tryb przyznawania wyróżnienia. 

1) Na posiedzeniu RP klasyfikacyjnej końcowej wychowawca przedstawia 
nazwiska uczniów spełniających wymagane kryteria. 

2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów do nagrody. 

3) Nagrodzony absolwent dokonuje wbicia gwoździa podczas uroczystości 
pożegnania absolwentów, w obecności absolwentów. 
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Platynowy Laur Toniego Halika 

1. Kryteria przyznawania Platynowy Laur Toniego Halika. 

Platynowy Laur Toniego Halika przyznaje się uczniom klas III, którzy spełniają co 
najmniej jeden z warunków: 

a) na świadectwie promocyjnym przez co najmniej dwa lata z rzędu uzyskali 
średnią końcową powyżej 5.0 oraz wzorową ocenę zachowania, 

b) przez okres co najmniej dwuletni aktywnie uczestniczyli w pracach 
wolontariatu lub udzielali się społecznie na rzecz środowiska, 

c) legitymują się wybitnym wkładem w życie szkoły, 

d) są laureatami lub finalistami  olimpiady lub konkursu  na szczeblu okręgowym 
lub centralnym. 

Złota Odznaka "Prymus Szkoły"  

1. Kryteria przyznawania Złotej Odznaki "Prymus Szkoły". 

Złotą Odznakę "Prymus Szkoły" przyznaje się uczniom kl.I-II, którzy spełniają co 
najmniej jeden z warunków: 

a) na świadectwie promocyjnym uzyskali średnią ocenę końcową powyżej 5.0 
oraz wzorową ocenę zachowania.  

b) przez okres co najmniej dwuletni aktywnie uczestniczyli w pracach wolontariatu 
lub pracach społecznych na rzecz środowiska, 

c) legitymują się wybitnym wkładem w życie szkoły, 

d) są laureatami lub finalistami olimpiady lub konkursu  na szczeblu okręgowym 
lub centralnym. 

Jeżeli uczeń kl. III już otrzymał odznakę nie wręcza/przyznaje się jej dwukrotnie, 
tylko ogłasza się na uroczystości. Uczeń tylko raz może otrzymać nagrodę.  

 

2. Tryb przyznawania Odznak. 

1) Na posiedzeniu RP klasyfikacyjnej rocznej wychowawca przedstawia 
nazwiska uczniów spełniających kryteria. 

2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do Odznak. 

3) Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego w obecności społeczności szkolnej. 

Złota Tarcza 

1. Kryteria przyznawania Złotej Tarczy. 

1) Złotą Tarczę przyznaje się uczniom klas I-IV. 

2) Złotą Tarczę otrzymują uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: 
na świadectwie ukończenia klasy I-IV uzyskali średnią nie niższą niż 4.75 oraz 
wzorową ocenę zachowania. Jeżeli uczeń już otrzymał odznakę nie wręcza 
się jej dwukrotnie. 
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2. Tryb przyznawania Złotej Tarczy. 

1) Wychowawca klasy przedstawia na posiedzeniu RP klasyfikacyjnej rocznej 
nazwiska uczniów spełniających kryteria. 

2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych przez 
wychowawców. 

3) Nagrodę wręcza dyrektor podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
w obecności klasy i wychowawcy. 

List pochwalny/gratulacyjny  

1. Kryteria przyznawania Listu pochwalnego/gratulacyjnego. 

1) List pochwalny/gratulacyjny przyznaje się uczniom klas I-IV. 

2) List pochwalny/gratulacyjny otrzymują uczniowie, którzy spełniają następujące 
kryteria: 

na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły w klasach I-IV uzyskali 
średnią nie niższą niż 4.0 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. Tryb przyznawania Listu pochwalnego/gratulacyjnego. 

1) Wychowawca klasy przedstawia na konferencji 
klasyfikacyjnej rocznej nazwiska uczniów spełniających 
kryteria. 

2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych 
przez wychowawców. 

3) Nagrodę wręcza dyrektor podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego w obecności klasy i 
wychowawcy. 

Nagroda za osiągnięcia artystyczne – „Srebrna Maska” 

1. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom kl.IV, którzy odnieśli sukcesy artystyczne lub 
aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez 
szkołę co najmniej przez okres dwóch lat. 

2. Tryb przyznawania nagrody. 

1) Na posiedzeniu RP klasyfikacyjnej końcowej wychowawca lub uczący 
przedstawiają nazwiska uczniów spełniających kryteria. 

2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do nagrody. 

3) Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego pożegnania 
absolwentów. 
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Nagroda za 100% frekwencji w ciągu całego okresu kształcenia – 
Złoty Zegarek 

1. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom, którzy uzyskali 100% frekwencję w ciągu całego 
cyklu nauczania w liceum. 

2. Tryb przyznawania nagrody. 

1). Na posiedzeniu RP klasyfikacyjnej wychowawca przedstawia uczniów 
spełniających kryteria. 

2). Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do nagrody. 

3). Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego pożegnania 
absolwentów w obecności absolwentów oraz uczących. 

 

Nagroda wychowawcy klasowego 

1. Kryteria przyznawania nagrody wychowawcy klasowego. 

Wychowawca przyznaje nagrodę za: 

 osiągnięcia naukowe, 

 pracę na rzecz klasy, 

 pracę na rzecz innych, 

 100% frekwencji w danym roku szkolnym. 

2. Tryb przyznawania nagrody. 

1) Nagroda jest przyznawana na koniec roku szkolnego. 

2) Wychowawca przedstawia zespołowi uczących na klasyfikacyjnej Radzie 
Pedagogicznej nazwiska uczniów wyróżnionych „Nagrodą wychowawcy 
klasowego”. 

3) Nagroda wręczana jest podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

3. Nagrody finansowane są z budżetu Rady Rodziców. 

 

II. NAGRODY RADY RODZICÓW PRZY II SPOŁECZNYM  LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TONIEGO HALIKA 
W OSTROŁĘCE 

1. Rada Rodziców przy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącym tworzy 
fundusz nagród przyznawanych za: 

 osiągnięcia naukowe, 

 pracę na rzecz innych, 

 osiągnięcia artystyczne poza szkołą, 
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 osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych. 

2. Rodzaje nagród. 

Ustanawia się nagrody: 

a) indywidualne, 

b) zespołowe (w formie funduszu na zorganizowanie wyjścia programowego 
dla nagrodzonego zespołu). 

3. Klasyfikacja nagród. 

System nagród obejmuje: 

a) nagrody rzeczowe indywidualne I i II stopnia oraz zespołowe, 

b) nagrody rzeczowe (książki, zegarek). 

4. Kryteria przyznawania nagród. 

1) Nagrodę I stopnia otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej  jeden z 
warunków: 

a) w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzednim uzyskał średnią ocen 
nie mniejszą niż 5.0 i wzorową ocenę zachowania, 

b) jest finalistą lub laureatem centralnego etapu olimpiady przedmiotowej. 

2) Nagrodę II stopnia otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden                           
z warunków: 

a) w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzednim uzyskał średnią ocen 
nie mniejszą niż 4.75 i wzorowa ocenę zachowania, 

b) jest laureatem lub finalistą okręgowego etapu olimpiady przedmiotowej. 

3) Nagrodę w formie funduszu na zorganizowanie wyjścia programowego 
przyznaje się grupom, które spełniają co najmniej jeden z warunków: 

a) wyróżniły się systematyczną pracą na rzecz innych, 

b) wyróżniły się systematyczną pracą na rzecz szkoły, 

c) odniosły znaczny sukces artystyczny, sportowy poza szkołą. 

5. Tryb przyznawania nagród Rady Rodziców za osiągnięcia określone w 
punkcie 4.1),2),3). 

1) Rada Rodziców finansuje nagrody z „Funduszu nagród” tworzonego z wpłat 
zespołów klasowych uczniom II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
spełniającym warunki określone Regulaminem Nagród. 

2) Nagrody przyznawane są zgodnie z procedurą: 

a) Członkowie Rady Pedagogicznej, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor 
szkoły składają wnioski o przyznanie nagrody Rady Rodziców (wzór 
wniosku - załączniki nr 1). 

b) Podstawą złożenia wniosku, a dalej przyznania nagrody, jest zgodność 
wniosku z dokumentacją olimpiad oraz księgą protokołów posiedzeń Rady 
Pedagogicznej lub inną poświadczającą osiągnięcia uczniów. 

c) Wniosek obejmuje osiągnięcia ucznia za okres: 

 poprzedniego roku szkolnego w przypadku średniej ocen rocznych oraz 
osiągnięć artystycznych lub działalności na rzecz innych, 
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 w przypadku olimpiad, w których finalistami lub laureatami są uczniowie 
klas III uwzględnia się również okres roku szkolnego, w którym 
przyznawane są nagrody. 

d) Wnioski należy składać w terminie do dwóch tygodni przed Dniem Edukacji 
Narodowej do dyrekcji szkoły. 

e) Wnioski rozpatruje komisja ds. nagród, którą powołuje dyrektor. W skład 
komisji wchodzą: 

 wicedyrektor lub opiekun Samorządu Szkolnego, 

 przewodniczący zespołów przedmiotowych, 

 przedstawiciel Rady Rodziców, 

 pedagog szkolny. 

f) Komisja ds. nagród rozpatruje wnioski zgodnie z Regulaminem Nagród w 
terminie na tydzień przed Dniem Edukacji Narodowej. 

g) Nagrody wręczane są podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

6.  Nagrody dla zwycięzców konkursów wewnątrzszkolnych są zgodnie                        
z procedurą: 
a) Organizatorzy konkursów wewnątrzszkolnych zgłaszają projekty konkursów 

na początku roku szkolnego do Dyrektora szkoły. 

b) Akceptacja projektu stanowi podstawę ubiegania się o wypłatę funduszu na 
zakup nagród rzeczowych. 

c) Organizator konkursu kieruje podanie do Rady Rodziców o wypłacenie 
funduszu. 

d) Nagrody przyznawane są laureatom za zajęcie I – III miejsca. 

e) Nagrody wręczane są bezpośrednio po konkursie lub podczas obchodów 
Święta Szkoły. 

       Nowelizacja systemu nagród została uchwalona na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 2022 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ostrołęka, 25 kwietnia 2022r.  
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…………………………………..                                      załącznik nr 1 

        (pieczątka szkoły) 

WNIOSEK 

o przyznanie uczniowi NAGRODY RADY RODZICÓW.........STOPNIA 

1.Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

2. Adres zamieszkania: 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta  

Gmina  

3.Nazwa szkoły (typ szkoły):        4.Klasa: 

5. Imię i nazwisko wychowawcy: 

6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Olimpiady: 

7.Osiągnięcia ucznia w bieżącym roku szkolnym:  

 

 

 

8. Krótka charakterystyka ucznia oraz jego inne osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym: 

 

 

 

 

 

9. Lista załączników dokumentujących osiągnięcia wskazane w pkt. 7: 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez II SLO im. Toniego 

Halika w Ostrołęce w celach związanych z przyznaniem nagrody pieniężnej, w tym również  

na umieszczenie ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

………………………………………. 
(podpis rodzica ucznia niepełnoletniego) 
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11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez II SLO im. Toniego Halika                 

w Ostrołęce w celach związanych z przyznaniem nagrody pieniężnej, w tym również na umieszczenie 

ich na stronie internetowej,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

………………………………………. 
(podpis ucznia pełnoletniego) 

 

                                     …………………………………… 
               (podpis dyrektora szkoły) 


