REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD „HENRYK” I „HENRYCZEK”
1. „Henryk” i „Henryczek” są nagrodami przyznawanymi uczniom Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie za wybitne osiągnięcia
w danym roku szkolnym.
2. Fundatorem nagród jest Rada Szkoły.
3. „Henryka” i „Henryczka” można otrzymać w następujących kategoriach:
a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
b) szczególna postawa społeczna, koleżeńska, szczególne osiągnięcia w konkursach.
4. W klasach I-III przyznawane będą dyplomy „Henryczki”.
5. Uczniowie klas IV-VI będą otrzymywać odznaki „Henryk” a uczniowie klas I – III
dyplomy „HENRYCZEK” w kolorach brązowym, srebrnym i złotym.
6. Warunkiem uzyskania srebrnego „Henryka” (lub „Henryczka”) w danej kategorii jest
otrzymanie w latach poprzednich odznaki brązowego „Henryka” (lub dyplomu
brązowego „Henryczka”) w tej samej kategorii.
7. Warunkiem uzyskania złotego „Henryka” (lub „Henryczka”) w danej kategorii jest
otrzymanie w latach poprzednich odznaki srebrnego „Henryka (lub dyplomu
srebrnego „Henryczka”) w tej samej kategorii.
8. Kryteria przyznawania nagród:
a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
odznakę lub dyplom przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen
przynajmniej 5,25 i wzorową ocenę z zachowania.
Na potrzeby decydowania o przyznaniu dyplomu „Henryczek” nauczyciele
uczący w klasach I – III wyrażają roczne oceny klasyfikacyjne
z poszczególnych edukacji i zajęć w postaci cyfrowej.
b) szczególna postawa społeczna, koleżeńska, szczególne osiągnięcia
w konkursach,
- nagrodę przyznaje się uczniom za szczególną postawę społeczną,
koleżeńską,
- w klasach I-III dyplom przyznaje się uczniom, którzy zajęli I, II lub III
miejsce w co najmniej trzech konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,
- w klasach IV-VI odznakę przyznaje się uczniom, którzy zajęli I, II lub III
miejsce w co najmniej trzech konkursach na szczeblu gminnym lub
wyższym (w tym minimum dwóch indywidualnych sprawdzających wiedzę
i umiejętności).
9. Propozycje wyróżnienia uczniów „Henrykami” i „Henryczkami” przedstawiane są
i weryfikowane na rocznym plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej, która
wnioskuje do Rady Szkoły o przyznaniu odznak lub dyplomów.
10. Rada Szkoły przyznaje nagrody uczniom.
11. „Henryki” i „Henryczki” są wręczane wyróżnionym uczniom w czasie apelu
kończącego dany rok szkolny.
12. Wychowawcy uczniów prowadzą dokumentację dotyczącą przyznanych nagród.

