
Regulamin przyznawania Nagrody 

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. 
 

1. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w Łodzi jeden raz w roku przyznaje nagrodę ze środków finansowych zgromadzonych na koncie 

Rady Rodziców. 

2. Nagroda może zostać przyznana uczniom wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZSP nr 5. 

3. W danym roku szkolnym może być przyznana więcej niż jedna nagroda w zależności od ilości 

wniosków zgłoszonych do Kapituły Nagrody oraz od kwoty jaką dysponuje na ten cel Rada 

Rodziców. 

4. Wniosek nierozpatrzony pozytywnie w danym roku szkolnym może być zgłoszony 

do rozpatrzenia na rok kolejny. 

5. Wysokość nagród jest corocznie ustalona podczas posiedzenia Kapituły Nagrody Rady Rodziców 

w zależności od stanu finansów w danym roku szkolnym. W przypadku przyznania przez Radę 

Rodziców w danym roku szkolnym kilku nagród, mogą one mieć różną wartość.  

6. Kapituła Nagrody po rozpatrzeniu wniosków może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody 

w danym roku szkolnym. 

7. Kapituła Nagrody decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje na posiedzeniu odbywającym się 

najpóźniej do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego.  

8. Wniosek z kandydaturą do nagrody wpłynąć musi na ręce Dyrektora Szkoły do dnia określonego 

w podanym do publicznej wiadomości komunikacie Dyrektora Szkoły. 

9. Wręczenie nagród następuje zwyczajowo na uroczystości zakończenia każdego roku szkolnego. 

W uzasadnionych sytuacjach decyzję o innym terminie i formie uroczystego wręczenia nagrody 

podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z przewodniczącym Kapituły. 

10. Wnioski do Kapituły złożyć mogą: 

a. uczniowie 

b. rodzice 

c. nauczyciele 

d. instytucje zewnętrzne. 

11. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: 

a. trzech przedstawicieli wskazanych  przez Radę Rodziców przy ZSP nr 5 w Łodzi, 

b. jeden uczeń ZSP nr 5 w Łodzi wybrany w wyborach powszechnych przez społeczność 

uczniowską, 

c. jeden nauczyciel wskazany przez Radę Pedagogiczną ZSP nr 5 w Łodzi, 

d. jeden przedstawiciel instytucji zaproszonej do prac w Kapitule Nagrody. 

12. Obrady Kapituły przebiegają zgodnie z regulaminem pracy Kapituły stworzonym na pierwszym 

posiedzeniu Kapituły. Regulamin określi sposób podejmowania decyzji oraz kryteria 

przydzielania nagród. 

13.  Nagroda przyznawania uczniowi powinna mieć charakter działania kierunkowego 

np. dofinansowaniem do zakupu wskazanego we wniosku. 

14. Wniosek o przyznanie nagrody kandydata musi zawierać: imię, nazwisko i klasę kandydata, opis 

jego osiągnięć wraz z uzasadnieniem oraz cel dofinansowania, na które może być przyznana 

nagroda, a także dane osób zgłaszających kandydaturę a także oświadczenie kandydata 

o wyrażeniu zgody na złożenie takiego wniosku. 

15. Uczeń może otrzymać nagrodę za następujące osiągnięcia: 

a. jednostkowe, ponadprzeciętne zachowanie charakteryzujące się wysoką akceptacją społeczną 

oraz etycznymi i moralnymi aspektami, 

b. postawę obywatelską wyrażającą się w budowaniu i kreowaniu działań we wspólnocie 

środowiskowej, 

c. wolontariat i działalność społeczną na rzecz innych mające cechy ciągłości i trwałości, 

d. wybitne osiągnięcia ucznia przynoszące chlubę jego rodzinie, szkole oraz środowisku, 

w którym uczeń funkcjonuje. 

16. Regulamin może być zmieniany tylko w drodze uchwały Rady Rodziców, ale nie później 

niż na miesiąc przed terminem składania wniosków o wyróżnienie. 


