
Regulamin przyznawania Nagrody 
im. Stanisława Wyspiańskiego 

 

 
1. Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego to zaszczytne wyróżnienie 

przyznawane corocznie przez Radę Pedagogiczną, Dyrekcję, Radę Szkoły i 
Samorząd Szkolny czterem absolwentom za ich szczególne osiągnięcia. 

2. Nagrodę I stopnia stanowi pamiątkowy medal i gratyfikacja finansowa co 
roku ustalona przez Radę Szkoły. 

3. Nagrody za najlepsza maturę, osiągnięcia sportowe i kulturalne przyjmują 
postać pamiątkowego medalu. 

4. Kandydatury i opiniodawcy określeni są precyzyjnie w procedurach 
przyznawania nagród. 

5. Nagrody przyznaje kapituła, w skład której wchodzą: 
˗ Dyrektor szkoły i jego zastępca. 
˗ Przewodniczący zespołów przedmiotowych. 
˗ Przewodniczący Rady Szkoły. 
˗ Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
˗ Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

6. Posiedzenie kapituły odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły. 

 

Procedury wyłaniania kandydatów do nagród 
im. Stanisława Wyspiańskiego 

 
1. Nagrodę I stopnia uzyskuje absolwent, który: 

˗ W ciągu trzech lat nauki przynajmniej dwa razy otrzymał 
świadectwo z wyróżnieniem. 

˗ Ukończył szkołę ze średnią co najmniej 4,75. 
˗ Aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły, a w miarę 

możliwości miasta. 
˗ Reprezentował szkołę w konkursach naukowych, artystycznych 

lub sportowych. 
2. Kandydat powinien spełniać przynajmniej dwa spośród czterech             

kryteriów. 
3. Kandydatów do wyżej wymienionej nagrody proponują wychowawcy klas 

czwartych, przedstawiając kapitule uzasadnienie swojego wniosku. 
4. Termin składania wniosków i opinii upływa z dniem 30 kwietnia każdego 

roku. 
5. Kapituła przyznaje po jednej nagrodzie w każdej kategorii. 



6. Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego zostają wręczone w dniu rozdania 
świadectw dojrzałości w obecności uczniów całej szkoły i rodziców. 

II. 
1. Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego dla najlepszego maturzysty 

otrzymuje absolwent, który uzyskał najlepszy wynik z całego egzaminu 
dojrzałości. 

2. Kandydaturę do nagrody zgłaszają wychowawcy maturalnych, podając 
wyniki egzaminu dojrzałości i średnią ocen ze świadectwa ukończenia 
szkoły w terminie ostatniego ustnego egzaminu dojrzałości. 

3. W przypadku wyników równorzędnych  o jej przyznaniu decyduje średnia 
ocen ze świadectwa ukończenia szkoły. 

III. 
1. Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za największe osiągnięcia 

sportowe uzyskuje absolwent, który: 
˗ Wyróżniał się wszechstronnością, sportową postawą, uczciwością i 

przestrzeganiem zasad fair play. 
˗ Reprezentował szkołę na niwie sportowej i może poszczycić się 

osiągnięciami na forum miasta, regionu i kraju. 
˗ Aktywnie działał na rzecz sportu na terenie szkoły, środowiska i 

miasta 
˗ Potrafi łączyć obowiązki szkolne z powinnościami sportowca. 

2. Kapituła przyznaje po jednej nagrodzie. 
3. Kandydat powinien spełniać przynajmniej trzy spośród czterech 

kryteriów. 
4. Kandydatury do wyżej wymienionej nagrody zgłaszają i opiniują 

nauczyciele wychowania fizycznego na dzień przed klasyfikacyjną radą 
pedagogiczną klas maturalnych. 

IV. 
1. Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego w dziedzinie kultury otrzymuje 

absolwent, który: 
˗ Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym szkoły, był 

pomysłodawcą i inicjatorem imprez kulturalnych. 
˗ Brał udział w plenerach plastycznych, pokazywał na wystawach 

swoje prace, bądź brał udział w konkursach literackich i legitymuje 
się sukcesami na tym polu. 

˗ Samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela wzbogacał swoją 
wiedzę o kulturze, poszukując własnych środków artystycznego 
wyrazu. 

2. Kandydatów do wyżej wymienionej nagrody proponują i opiniują 
nauczyciele wiedzy o kulturze i języka polskiego na dzień przed 
klasyfikacyjną radą pedagogiczną klas maturalnych . 

 



 
 

 


