
 
 
 

REGULAMIN NAGRODY  

<<CYPRIAN>> 

PRZYZNAWANEJ DOROCZNIE PODCZAS OBCHODÓW DNI PATRONA ZESPOŁU 

SZKÓŁ NR 1 IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNIKU 

I. Celem nagrody jest budowanie w społeczności szkoły wzorca kreatywnej postawy uczniów 

przez nagradzanie tych, którzy w sposób szczególny angażują się w działalnośd i 

reprezentowanie Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  w lokalnym 

środowisku. 

 

II. Kapituła przyznawania nagrody: 

Przewodniczący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 

Członkowie: 

1. Przewodniczący Zespołu  Humanistycznego, 

2. Przewodniczący Zespołu  Przedmiotów Zawodowych, 

3. Przewodniczący Zespołu  Przedmiotów Ścisłych, 

4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

III. Nagroda ma postad pamiątkowego medalionu z wizerunkiem C. K. Norwida oraz nadanym 

tytułem. 

 

IV. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

 Honorowy Cyprian ( osoba, która promuje  i wspiera Zespół Szkół nr 1 im. C. K. 

Norwida w Świdniku  w lokalnym środowisku oraz w podejmowanych działaniach   

dotyczących jej funkcjonowania i rozwoju.) 

 Najlepszy uczeo ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym otrzymanie 

nagrody uzyskał najlepszą semestralną i roczną średnią ocen spośród wszystkich 

uczniów, brał udział w olimpiadach i konkursach szkolnych, reprezentował szkołę 

na zewnątrz i miał wzorowe zachowanie).   

 Najlepszy Humanista ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym otrzymanie 

nagrody brał udział w humanistycznych konkursach przedmiotowych, 

reprezentował Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w szkolnych 

uroczystościach i dbał o kulturę języka polskiego). 

 Najlepszy Sportowiec ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym 

otrzymanie nagrody uzyskał największą ilośd punktów w prowadzonym  przez 

nauczycieli wychowania fizycznego  zestawieniu tabelarycznym osiągnięd 

uczniów).  

 Najlepsza Sportsmenka  (uczennica ,która w roku szkolnym poprzedzającym 

otrzymanie nagrody uzyskała największą ilośd punktów w prowadzonym  przez 



 
 
 

nauczycieli wychowania fizycznego  zestawieniu tabelarycznym osiągnięd 

uczniów).  

 Najlepszy Informatyk ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym otrzymanie 

nagrody zdobył I miejsce w szkolnym konkursie informatycznym). 

 Nowoczesny Gastronom ( uczeo, który w roku szkolnym  poprzedzającym  

przyznanie  nagrody brał udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

reprezentował szkołę  w zakresie gastronomii podczas  uroczystości i imprez  

środowiskowych ). 

 Znawca „Biblii” ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 

nagrody brał udział w konkursie wiedzy biblijnej i innych o tematyce biblijnej, 

reprezentował szkołę poprzez uczestnictwo w oprawie mszy świętej i otrzymał  

semestralną   oraz roczną ocenę celującą z religii). 

 100 % frekwencji ( uczeo, który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 

nagrody uzyskał 100 % frekwencji w uczęszczaniu do szkoły i posiadał najmniej 

spóźnieo spośród innych uczniów, którzy także uzyskali 100 % frekwencji).  

  

 

V. Zgłaszania kandydatów do poszczególnych kategorii  dokonuje w formie pisemnej 

wychowawca klasy w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami w terminie do 30 

października danego roku . 

 

VI. Wyboru  nagrodzonych uczniów  spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje  kapituła do 

dnia kooca lutego danego roku na podstawie zgromadzonych   przez kapitułę informacji.   

 

VII.  Decyzja Kapituły jest ogłoszona w formie pisemnej. 

 

VIII.  Ilośd i rodzaj kategorii może ulec zmianie w zależności od propozycji Grona Pedagogicznego i 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

  

Opracowanie: Grażyna Petruczynik, Danuta Dudzioska, Agnieszka Borkowska.  


