Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów
Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu.
Regulamin obejmuje zasady nagradzania uczniów w czasie uroczystości
zakończenia roku szkolnego i dotyczy osiągnięć w nauce i zachowaniu, olimpiadach,
konkursach, zawodach sportowych oraz innych dziedzinach aktywności uczniów w
szkole wyszczególnionych w tym regulaminie.
1. Nagrodzę otrzymuje uczeń, który uzyskał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem
lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
2. Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyskał minimum tytuł laureata lub finalisty
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty
w Łodzi lub konkursów nad którymi Kurator Oświaty sprawuje patronat, ewentualnie
jest jego współorganizatorem.
3. Nagrodę otrzymuje uczeń za osiągnięcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca
w olimpiadach i konkursach fakultatywnych minimum na szczeblu wojewódzkim.
4. Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyskał minimum tytuł laureata w konkursach pod
patronatem uczelni wyższych.
5.We współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek
Sportowy nagrodę otrzymuje uczeń (osiągnięcie indywidualne) lub grupa uczniów
(osiągnięcie zespołowe) za minimum I miejsce na szczeblu powiatowym. Dotyczy to
wyłącznie zawodników czynnie biorących udział w danym osiągnięciu.
6. Na zakończenie nauki w Pijarskim Gimnazjum, na wniosek nauczycieli
wychowania fizycznego i po otrzymaniu akceptacji dyrektora szkoły, nagrodę może
otrzymać uczeń za szczególne zaangażowanie w sporcie w czasie 3 letniego cyklu
edukacyjnego oraz wielokrotne osiągnięcia sportowe na niższym szczeblu niż
zwycięstwo powiatowe. (Nagroda zasłużonego sportowca).
7. Nagrodę otrzymuje uczeń Pijarskiego Gimnazjum reprezentujący w zawodach klub
sportowy lub inną organizację pozaszkolną za minimum I miejsce na poziomie
wojewódzkim (indywidualnie lub drużynowo). Dotyczy to osiągnięć sportowych,
artystycznych i innych spoza dyscyplin objętych kalendarzem Szkolnego Związku
Sportowego i kalendarza Kuratorium Oświaty.
8. Na wniosek opiekuna pocztu chorągwi nagrodę otrzymuje uczeń kończący Pijarskie
Gimnazjum za wielokrotne i godne reprezentowanie szkoły w poczcie chorągwi.
9. Na zakończenie nauki w Pijarskim Gimnazjum, nagrodę otrzymuje uczeń za 100
procentową frekwencję w 3 letnim cyklu gimnazjalnym.

10. Na zakończenie nauki w Pijarskim Gimnazjum, na wniosek nauczyciela-opiekuna
organizacji wewnątrzszkolnych np.: Nasz List, Schola itp., nagrodę otrzymuje uczeń
za szczególne zaangażowanie w funkcjonowanie grupy.
11. Na wniosek opiekuna samorządu nagrodę otrzymują członkowie samorządu
szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły.
12. Uczniowie którzy uzyskali miejsca niższe, nie objęte w powyższych punktach
mogą zostać nagrodzeni przez nauczyciela prowadzącego po otrzymaniu akceptacji
dyrektora. Nagrodę wręcza nauczyciel prowadzący lub wychowawca w klasie.
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