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REGULAMIN
PRZYZNAWANIA COROCZNEJ NAGRODY DLA  NAJLEPSZYCH UCZNIÓW  SZKÓŁ PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ PAWŁOWICE

1. Konkurs ma za zadanie promować najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę  Pawłowice.
2. W  konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół  prowadzonych przez Gminę
Pawłowice (od klasy IV szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),
którzy spełniają  jednocześnie  obydwa poniższe warunki:

a) w I semestrze danego roku szkolnego uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych  ponad
4,80 i najwyższą ocenę  z zachowania, a czynione przez nich postępy w nauce i zachowaniu wskazują,
że w klasyfikacji końcoworocznej uzyskają równie dobre lub lepsze wyniki,
b) w danym roku szkolnym wyróżnili się co najmniej w jednej z dziedzin:

- reprezentowanie szkoły w olimpiadach przedmiotowych lub innych konkursach międzyszkolnych

– z wyłączeniem sportowych,
- praca w szkolnych organizacjach młodzieżowych,

- sukcesy w konkursach wewnątrzszkolnych.

3.  Konkurs rozstrzygnięty zostaje najpóźniej w maju każdego roku szkolnego.
4. Uczestników konkursu zgłaszają do GZO dyrektorzy szkół w terminie ustalonym przez dyrektora GZO.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres
domowy, 
b)  wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych za I  semestr,  średnią ocen wyliczoną do
dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,
c) krótka informacja o zachowaniu ucznia w drugim semestrze i jego postępach w nauce,
d) nazwy olimpiad przedmiotowych lub innych konkursów międzyszkolnych, w których uczeń brał  udział
oraz zdobyte przez niego lokaty,
e) nazwy konkursów wewnatrzszkolnych, w których uczeń startował i zdobyte przez niego miejsca,
a) informacje o pracy ucznia w organizacjach szkolnych.

6. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Pawłowice w składzie: dwóch radnych Rady
Gminy  i  trzech  dyrektorów  z  każdego  typu  szkół  z  terenu  Gminy  lub  osoby  przez  nich  wskazane.
Przewodniczącym komisji jest radny Rady Gminy wskazany przez Wójta.
7.  Komisja  we wrześniu  każdego roku  opracowuje   zasady przyznawania  punktów,  które  obowiązują  w
    danym roku szkolnym po  zatwierdzeniu przez  Wójta Gminy.
8. Zwycięzcami  konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą      liczbę
punktów. 
9.  Nagrodą  dla  najlepszych  uczniów  jest  udział  w  dwudniowej  krajowej  wycieczce  turystyczno  –       
     krajoznawczej.  Liczba  uczestników  -  uczniów nie  może  być większa   niż  46,  a  podział  miejsc  jest
     proporcjonalny do liczby uczniów poszczególnych typów szkół.
10.  Organizatorem  wycieczki  jest  GZO.  Do jego   zadań należy ustalenie  terminu  i  programu  wycieczki
       oraz liczby opiekunów wybranych spośród nauczycieli szkół z terenu Gminy.



11. Opiekunów dla uczestników wycieczki zapewniają szkoły, których uczniowie biorą udział  w konkursie.
12. Koszty wycieczki pokrywane są z budżetu gminy będącego w dyspozycji GZO.
13. W roku szkolnym 2003 / 2004 termin, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego regulaminu zostaje
       przedłużony do końca listopada 2003roku.


