
REGULAMIN
NAGRÓD RADY RODZICÓW

XXXIV Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

§1

1. Doceniając wysiłek i starania uczniów w osiąganie jak najlepszych wyników w nauce oraz
dbając o kształtowanie ich wzorowych postaw, Rada Rodziców, może przyznać́ uczniom
nagrody za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym.

2. Rada rodziców, może przyznać nagrody:
a. finansowe:

i. za najlepsze wyniki w nauce na poziomie szkoły;
b. nagrody rzeczowe:

i. uczniom otrzymującym świadectwa z wyróżnieniem;
ii. dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych;
iii. dla laureatów innych konkursów i zawodów;
iv. za działalność społeczną.

3. Rodzaj nagród, ich wysokość oraz kryteria przyznawania ustalane są przez Radę Rodziców
do dnia 31 marca każdego roku szkolnego i publikowane w postaci Uchwały.

4. W przypadku konkursów wewnątrzszkolnych nie stosuje się postanowień niniejszego
Regulaminu. Organizator konkursu może wystąpić z wnioskiem do Rady o dofinansowanie
zarówno organizacji jak i nagród w konkursie.

§2

1. Wychowawca\nauczyciel prowadzący\opiekun grupy szkolnej przekazuje do Dyrektora
szkoły informacje o uczniach, którzy spełniają kryteria otrzymania nagrody w jednej z
kategorii, o których mowa w §1 pkt. 2 w terminie i formie przez niego określonej.

2. Dyrektor szkoły sporządza, zgodnie z wzorcem otrzymanym od Skarbnika Rady,
zestawienie uczniów, którzy spełniają kryteria otrzymania nagrody i przekazuje je do Rady
Rodziców.

3. Rada Rodziców w ciągu 5 dni od otrzymania zestawienia rozpatruje otrzymane wnioski i
może zgłosić uwagi lub zaakceptować zestawienie w formie Uchwały.

4. Nagrody finansowe wypłacane są bezpośrednio przez Skarbnika, w postaci przelewu, w
ciągu 14 dni od otrzymania danych niezbędnych do realizacji przelewu, nie wcześniej
jednak niż w dniu zakończenia roku szkolnego.

5. Za zakup i wręczenie nagród rzeczowych odpowiada osoba zgłaszająca kandydata. Rada
Rodziców pokrywa koszt zakupu zgodnie z §1 pkt. 3 i zasadami rozliczania ujętymi w
“Regulaminie gromadzenia i rozliczania środków Rady Rodziców”.

§ 3



1. Nagrody rzeczowe są wręczane uczniom po końcoworocznym zatwierdzającym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, na uroczystości zakończenia roku szkolnego na forum szkoły, w klasie
lub w sposób uznany przez nauczyciela za właściwy.

2. Nagrody rzeczowe nie odebrane przez nagrodzonego w dniu wręczania są przechowywane
w administracji Liceum. Nagrodzony może je odebrać przez okres do 3 miesięcy od dnia
zakończenia roku szkolnego.

3. W przypadku rażącego naruszenia przez nagrodzonego obowiązków ucznia, dyrektor szkoły
i w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną może wstrzymać nagrodę lub ją
cofnąć.

§4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2022 r.
2. Dotychczasowy regulamin zostaje anulowany.

……………………………………… ………………………………………

Przewodniczący Sekretarz


