Regulamin "Jaśków"
„Jaśki” to stypendia fundowane przez Radę Rodziców
dla Uczniów XXVIII Liceum Ogólnokształcącego.
Stypendia przyznawane są w różnych kategoriach, które
obejmują obszary aktywności młodzieży szkolnej
szczególnie ważne z punktu widzenia kreowania
pozytywnego
wizerunku
Liceum,
wartości
przekazywanych
Uczniom,
kształtowania
postaw
zaangażowania i wrażliwości w relacjach społecznych.
Kategorie co roku mogą być modyfikowane. Decyzję w
tym zakresie podejmuje Kapituła.
Kapitułę „Jaśków” tworzą przedstawiciele Rady
Rodziców, Dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej i SZU.
Tradycja przyznawania „Jaśków” sięga 2012 roku i co
roku odbywa się na terenie szkoły w czasie uroczystej
gali, w przeddzień Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Stypendia przyznawane są za miniony rok szkolny, za
wyjątkiem kategorii 10, która dotyczy bieżącego roku
szkolnego. Nagrodzeni otrzymują nagrodę finansową
(jednorazowe stypendium) oraz pamiątkowe upominki
rzeczowe w postaci jaśka – poduszki z dedykacją
wskazującą na rok przyznania nagrody i dyplom.
Roczny budżet „Jaśków” to kwota 15300 zł, z której stypendia finansowane są w 10 kategoriach po 1530 zł
(1530 to rok urodzenia Jana Kochanowskiego). W przypadku większej liczby nagrodzonych osób, kwota
budżetu „Jaśków” jest dzielona przez Kapitułę pomiędzy nich.
Nagroda zbiorowa, dla klasy, przekazywana jest na jej Fundusz klasowy utrzymywany na koncie Rady
Rodziców 28LO i może być wykorzystana przez klasę do czasu zakończenia nauki w Liceum. Wniosek o
wykorzystanie Funduszy klasowych znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców, a o sposobie
ich wykorzystania decydują Uczniowie klasy z Wychowawcą.
Kategorie „Jaśków” 2016
1. Najlepiej zdana matura:
a. matematyczno-przyrodnicza
b. językowa
c. humanistyczna
2. Olimpiady przedmiotowe
a. Laureaci
b. Finaliści
3. Najwyższe wyniki klasyfikacyjne na zakończenie roku szkolnego
a. Wśród klas I
b. Wśród klas II
4. Wśród klas III - Najlepszy Absolwent
5. Osobowość Liceum
6. Najwyższe osiągnięcia sportowe
7. Najaktywniejsza klasa I – podczas Obozu Integracyjnego 28LO

(Kategoria I)
(Kategoria II)
(Kategoria III)
(Kategoria IV)
(Kategoria V)
(Kategoria VI)

(Kategoria VII)
(Kategoria VIII)
(Kategoria IX)
(Kategoria X)

„Jasiek Zacny” (Honorowy) przyznawany jest dla Nauczyciela lub innej osoby bądź organizacji w istotny
sposób wspierającej realizację statutowych zadań Liceum w minionym roku szkolnym. Nagrodzeni otrzymują
pamiątkowe upominki rzeczowe w postaci jaśka – poduszki z dedykacją wskazującą na rok przyznania
nagrody i dyplom.

