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REGULAMIN
PRZYZNANIA UCZNIOM ODZNAKI
SREBRNEJ TARCZY I ZŁOTEJ TARCZY
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH
§ 1.
Odznakę „Srebrna Tarcza” i „Złota Tarcza” przyznaje Rada Rodziców na solidnie
uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, opiekuna organizacji szkolnych lub dyrekcji.
§ 2.
1. Odznakę „Złota Tarcza” przyznaje się uczniom klas III, zaś „Srebrną Tarcza” uczniom
klas I, II i III.
2. Wyżej wymienione odznaki są wyróżnieniem szczególnym, wyjątkowym.
§ 3.
Odznakę „Srebrna Tarcza” otrzymują uczniowie, którzy:
1. osiągnęli najwyższą ocenę z zachowania (wzorowe);
2. osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0;
3. spełnili dwa dodatkowe z niżej wymienionych warunków:
a) podejmowali inicjatywy społeczne oraz sami inicjowali tego typu działania na rzecz
szkoły i środowiska,
b) wyjątkowo, aktywnie pracowali w samorządzie szkoły bądź w innych organizacjach
działających na terenie szkoły,
c) rozsławili w szczególny sposób imię szkoły, np. w konkursach przedmiotowych,
zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym.
§ 4.
1.
2.
3.
4.

Odznakę „Złota Tarcza” otrzymują uczniowie, którzy:
osiągnęli najwyższą ocenę z zachowania (wzorowe);
osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0;
z egzaminu gimnazjalnego w sumie z części pisemnej otrzymali co najmniej 75%
punktów z możliwych do uzyskania;
spełnili dwa dodatkowe z niżej wymienionych warunków:
a) wyjątkowo, aktywnie podejmowali inicjatywy społeczne oraz sami inicjowali tego
typu działania na rzecz szkoły i środowiska,
b) wyjątkowo, aktywnie pracowali w samorządzie szkoły bądź w innych organizacjach
działających na terenie szkoły,
c) rozsławili w szczególny sposób imię szkoły, np. w konkursach przedmiotowych,
zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub
ogólnokrajowym,
§ 5.

1. Odznakę Srebrna Tarcza otrzymują także uczniowie klas trzecich, którzy spełniają §4 pkt
4c, a nie spełniają §4 pkt 4d.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach §4 pkt 4c jest liczony podwójnie.

3. Interpretacja przepisów zajmuje się komisja przyznająca nagrody.
§ 5.
1. Wyżej wymienione wyróżnienia przyznaje się na zakończenie roku szkolnego.
2. Wnioski o nagrody z odpowiednia motywacją należy złożyć w sekretariacie szkoły na
tydzień przed zakończeniem każdego roku szkolnego.
3. Od decyzji komisji przysługuje wychowawcy klasy lub organowi zgłaszającemu
odwołanie złożone najpóźniej w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

