
Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów   

Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego 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. Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyskał świadectwo promocyjne   
z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.  

2. Jeśli w danej klasie nie ma ucznia, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,  to 
nagrodę otrzymuje uczeń z najwyższą średnią w klasie, ale pod warunkiem,  że 
jest to średnia co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.   

3. Nagrodę otrzymuje uczeń, który w olimpiadzie przedmiotowej zatwierdzonej  
przez MEN uczestniczył w etapie wyższym od okręgowego.  

4. Nagrodę otrzymuje również uczestnik etapu okręgowego olimpiady  
przedmiotowej zatwierdzonej przez MEN, składającego się z dwóch części  
(pisemnej i ustnej), pod warunkiem, że awansował i uczestniczył w drugiej  
części tego etapu, a także uczestnik etapu okręgowego obejmującego tylko  
jedną część, pod warunkiem, że uplasował się w pierwszej dziesiątce  
uczestników tego etapu olimpiady.  

5. Nagrodę otrzymuje uczeń za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca  
na szczeblu wojewódzkim w olimpiadzie lub konkursie fakultatywnym.  

6. 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, bez zawodników rezerwowych.  

7. Na zakończenie nauki w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej  
Pokoju w Łowiczu, na wniosek nauczyciela 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.   

8. Nagrodę otrzymuje uczeń za osiągnięcie sportowe spoza dyscyplin objętych  
kalendarzem szkolnego związku sportowego lub uczeń Pijarskiego Liceum  
Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu reprezentujący w zawodach  
klub sportowy za minimum I miejsce w zawodach wojewódzkich  
(indywidualnie lub drużynowo).  



9. Na wniosek opiekuna pocztu chorągwi nagrodę otrzymuje uczeń kończący  
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu za  
wielokrotne i godne reprezentowanie szkoły w poczcie chorągwi.  

10.Na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu  
może być przyznana jednorazowa: finansowa lub rzeczowa NAGRODA BENE 
MERITUS  (szczególnie zasłużony). Nagrodę tę otrzymuje uczeń na 
zakończenie nauki  w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w 
Łowiczu, który  uczęszczał do pijarskich szkół przez 12 lat, i który wykazał się 
szczególnym  zaangażowaniem w życie szkolne oraz wzorową, godną 
naśladowania postawą.  Decyzję o przyznaniu tej nagrody podejmuje Rada 
Pedagogiczna Pijarskiego  Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w 
Łowiczu większością głosów.  

11.Na zakończenie nauki w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej  
Pokoju w Łowiczu, nagrodę otrzymuje uczeń za 100-procentową frekwencję  w 
3-letnim cyklu licealnym.   

12.Na zakończenie nauki w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej  
Pokoju w Łowiczu, na wniosek nauczyciela-opiekuna gazetki szkolnej „Nasz  
List”, nagrodę otrzymuje uczeń za szczególne zaangażowanie w redagowaniu  
tej gazetki.   

13.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela/opiekuna, dyrektor  
może przyznać nagrodę z pominięciem wymienionych kryteriów.  

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Pijarskiego  
Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu 19 stycznia 2016r.  


