REGULAMIN NAGRODY
,,CHABROWSKIE ORLĄTKO’’ i ,,ZŁOTE ORLĄTKO”
DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW NA ZAKOŃCZENIE NAUKI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
IM. ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU
1. Nagrodę CHABROWSKIE ORLĄTKO przyznaje się w kategorii:
MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO
MISTRZ HISTORII
MISTRZ PRZYRODY
MISTRZ MATEMATYKI
MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MISTRZ PLASTYKI
MISTRZ TECHNIKI
MISTRZ MUZYKI
MISTRZ INFORMATYKI
MISTRZ WIEDZY RELIGIJNEJ
LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
2. Nagrodę przyznaje się najlepszym uczniom klas szóstych w danej kategorii, którzy spełniają
następujące kryteria:
• Średnia ocen minimum 4,75 na koniec roku szkolnego,
• Zachowanie minimum bardzo dobre,
• Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oceniane wg gradacji:
– tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
– tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
– tytuł Opolskiego Orła,
– udział z sukcesami w przynajmniej w 2 konkursach międzyszkolnych (I – III
miejsce ) w danej dziedzinie. Bierze się pod uwagę również konkursy w
klasach młodszych,
• W kategorii Laureat Konkursu Przedmiotowego nagrodę przyznaje się laureatom
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, którzy spełniają równocześnie warunki
dotyczące średniej ocen i oceny zachowania.
• Dopuszcza się nie przyznanie nagrody w danym roku, jeśli nie ma uczniów, którzy
spełnili powyższe kryteria.
3. TYTUŁ ZŁOTE ORLĄTKO otrzymuje uczeń, który uzyskał najbardziej znaczące sukcesy
wg punktu 2.
4. Kapituła
przyznająca
nagrodę
składa
się
z
nauczycieli,
poszczególnych
przedmiotów wytypowanych przez dyrektora szkoły (po jednym nauczycielu z przedmiotów: j.
polski, matematyka, j. angielski, historia, przyroda). Przewodniczy dyrektor lub wicedyrektor
szkoły.
5. Kapituła przyznaje Nagrodę Chabrowskie Orlątko na umotywowany wniosek nauczyciela
danego przedmiotu (motywacja powinna zawierać wszystkie osiągnięcia z danego przedmiotu).
6. Kapituła dokonuję przyznanie Nagrody Złote Orlątko i Chabrowskie Orlątko w formie
głosowania (jawnego), uwzględniając kryteria zawarte w punkcie 2. W przypadku równej liczby
głosów o wyborze decyduje głos przewodniczącego.
7. Kapituła dokonuje wyboru tylko jednego kandydata w danej kategorii poza kategorią Laureat
Konkursu Przedmiotowego.
8. Kapituła zbiera się na zakończenie roku szkolnego do 10 czerwca.
9. Nagrodę Złote Orlątko i Chabrowskie Orlątko wręcza się w czasie uroczystego zakończenia
nauki w PSP nr 11.

