Regulamin przyznawania nagród:
DIAMENT, LEONARDO, MEDAL GIMNAZJUM
dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Bochni im. C.K. Norwida
za sukcesy i osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki w szkole.
1. Nagrody Gimnazjum nr 2 w Bochni przyznawane są uczniom klas III, którzy prezentują
wzorową postawę ucznia i mają znaczne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub
sportu przez cały okres uczenia się w Gimnazjum.
2. Kandydaci do nagród zgłaszani są przez wychowawców klas. Wymagane jest
wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Kandydatem do najwyższej nagrody „ Diament” może być uczeń, który spełnia kryteria:
a) Jest laureatem lub wielokrotnym finalistą konkursów organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie lub olimpiad przedmiotowych;
b) Uzyskuje wysokie wyniki nauczania (średnia ocen z przedmiotów
obowiązkowych co najmniej 4,75) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
c) Rozwija swoje zainteresowania przez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych.
4. Kandydatem do nagrody „Leonardo” może być uczeń, który uzyskuje wysokie wyniki w
nauce (średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75) i co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów:
a) Jest finalistą konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
lub osiąga sukcesy w konkursach organizowanych przez inne instytucje naukowe,
kulturalne , oświatowe ( pierwsze trzy miejsca);
b) Osiągnął wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym ( średnio powyżej 86 % w
każdym z bloków przedmiotowych);
c) Pełnił znaczące role w działaniach związanych z przygotowaniem Bali
Gimnazjalisty, spektakli profilaktycznych i innych, które były prezentowane
również poza szkołą;
d) Jest otwarty na wiedzę i innych ludzi. W jego osobowości dostrzega się cechy
 wytrwałość i rzetelność w realizacji podejmowanych działań,
 umiejętność pracy na rzecz innych( np. wolontariat )
 umiejętność pracy w zespole lub organizowania pracy zespołu.
5. W danym roku szkolnym liczba nagród „ Leonardo” nie może być większa niż
iloczyn = liczba oddziałów klas III x 2.
6. Kandydatem do nagrody „ Medal Gimnazjum” może być uczeń, który :
a) Osiąga znaczące sukcesy sportowe indywidualnie lub zespołowo ,które są
oceniane punktowo według regulaminu – „Najlepszy sportowiec”;
b) Osiąga znaczące sukcesy artystyczne indywidualnie lub zespołowo ,które są
oceniane punktowo według regulaminu – „Największe osiągnięcie artystyczne”;
c) Uzyskuje wyniki w nauce maksymalnie na miarę swoich możliwości i co
najmniej dobrą ocenę zachowania;
d) Prezentuje postawę „fair play”.
7. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje pięcioosobowa komisja powołana co roku przez
Dyrektora Gimnazjum. Decyzja komisji wymaga akceptacji Dyrektora Gimnazjum.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora Gimnazjum.

Punktacja do nagród: DIAMENT, LEONARDO
1. Średnia ocen :
4,75 – 5,00
od 5,01
Zachowanie:
- Bardzo dobre
- Wzorowe

5 pkt
8 pkt
3 pkt
5 pkt

2. Konkursy przedmiotowe i inne organizowane przez KO w Krakowie:
- Laureat
- Finalista etapu wojewódzkiego
- Finalista etapu rejonowego
3.Konkursy inne:
I
miejsce
II
miejsce
III
miejsce
Dalsze miejsca(laureat) i wyróżnienie

20 pkt
10 pkt
7 pkt

5 pkt
4 pkt
3pkt
2 pkt

Konkurs projektów „ FENIKS”
- Laureat
- Finalista
- wyróżnienie

10 pkt
5 pkt
2 pkt

Konkursy szkolne i regionalne
- I miejsce
- II miejsce

2 pkt
1 pkt

4. Znaczący udział w działaniach związanych z przygotowaniem Bali Gimnazjalisty,
spektakli profilaktycznych i innych uroczystości
- wysokie zaangażowanie
2pkt
- średnie zaangażowanie
1 pkt
- systematyczna i twórcza praca na rzecz szkoły
* Redagowanie szkolnej strony internetowej
3 pkt
5. Praca na rzecz innych ( wolontariat, praca w SU, inne )
Praca w SU:
* wysokie zaangażowanie
* średnie zaangażowanie
- Akcja kilo
- WOŚP
- Praca w Hospicjum
* systematyczna
* doraźna
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ( wypełnia szkolna komisja ) :
Za każdą część egzaminu , średni wynik w %
80% - 86%
87% - 93%
94% -100%

3 pkt
5 pkt
7 pkt

2 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
5 pkt
1 pkt

