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Szczegółowe zasady przyznawania uczniom nagrody – statuetki PRIMUS INTER PARES 

w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

§1. Statuetka PRIMUS INTER PARES przyznawana jest uczniowi, który  w danym roku szkolnym najlepiej 

wypełnił powinność godnego reprezentowania szkoły w środowisku.  

§2. Statuetkę przyznaje się uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższe osiągnięcia w 

zakresie: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 

2) wyników w nauce; 

3) udziału w konkursach i olimpiadach; 

4) aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej;  

5) wykazywania się postawą prospołeczną. 

§3. 1 Przez wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumie się respektowanie zasad i powinności 

uczniowskich, o których mowa w § 37 Statutu Liceum, w zakresie: 

1) właściwego zachowania podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 

3) wyglądu i przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły; 

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły; 

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów. 

2. Osiągnięcia uczniów w tej kategorii ocenia Rada Pedagogiczna Liceum na podstawie rekomendacji 

wychowawców poszczególnych klas, wyłaniając jednego zwycięzcę kategorii. 

 

§ 4.Wyniki w nauce mierzy się średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia w 

danym roku szkolnym.  

§ 5. 1. Osiągnięcia w zakresie udziału ucznia  w konkursach i olimpiadach mierzy się, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

1) liczbę konkursów i olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w których uczeń wziął udział; 

2) liczbę tytułów, które uzyskał w konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

3) poziom osiągnięć w powiązaniu ze szczeblem konkursu lub olimpiady. 

2. Osiągnięcia uczniów w tej kategorii ocenia nauczycielski zespół ds. pomiaru efektywności nauczania, 

wyłaniając jednego zwycięzcę kategorii. 

§ 6. 1. Aktywne działania na rzecz społeczności szkolnej to wszelkie wysiłki podejmowane przez ucznia 

na rzecz koleżanek i kolegów ze szkoły, w szczególności koleżeńska pomoc w nauce, przyjacielskie 

wsparcie w trudnościach i kłopotach, reprezentowanie koleżanek i kolegów w organach samorządu 

szkolnego i szkolnych organizacjach, podejmowanie szkolnych inicjatyw integrujących społeczność 

szkolną. 

2. Osiągnięcia uczniów w tej kategorii oceniają sami uczniowie, wyłaniając zwycięzcę w anonimowym 

głosowaniu na najbardziej aktywnego kandydata. 

§ 7. 1. Wykazywanie się postawą prospołeczną należy rozumieć jako realizację różnorodnych działań 

podejmowanych przez ucznia na rzecz środowiska pozaszkolnego, wspólnoty lokalnej i wspólnot o 

szerszym zasięgu, w szczególności aktywność charytatywna, wolontariacka, ekologiczna, patriotyczna. 

2. Osiągnięcia uczniów w tej kategorii ocenia nauczycielski zespół ds. wychowawczych, wyłaniając 

jednego zwycięzcę kategorii.  
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§ 8. 1. Kandydata do nagrody wyłania się w eliminacjach dwustopniowych: 

1) na pierwszym etapie wskazując kandydatów o największych osiągnięciach określonych 

odrębnie dla każdej z pięciu kategorii;  

2) na drugim etapie wybierając zwycięzcę spośród pięciu kandydatów wyłonionych w 

eliminacjach pierwszego stopnia.  

2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w drodze uzgodnienia Komisji, w której 

skład wchodzą przedstawiciele wszystkich organów szkoły: 

1) Dyrektora Szkoły; 

2) Rady Pedagogicznej Liceum; 

3) Rady Rodziców Liceum; 

4) Samorządu Uczniowskiego. 

§ 9. 1. Eliminacje pierwszego stopnia przeprowadzane są w poszczególnych kategoriach w 

przedostatnim tygodniu roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Głosowanie uczniów na kandydata w kategorii Aktywne działania na rzecz społeczności szkolnej trwa 

od początku kwietnia do końca maja danego roku szkolnego. 

2. Nagrodę przyznaje się na koniec roku szkolnego. 

§ 10. 1 Nagrodą dla zwycięzcy eliminacji drugiego stopnia jest statuetka  PRIMUS INTER PARES oraz 

tygodniowy zagraniczny wyjazd edukacyjny. 

2. Dopuszcza się przyznawanie odrębnych nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii w 

eliminacjach pierwszego stopnia na wniosek podmiotów, które podejmą decyzje o ufundowaniu tych 

nagród.   

 

 

 


