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1. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ma za nadrzędny cel swojej 
działalności dydaktyczno - wychowawczej wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, 
moralny i duchowy ucznia. 

2. Wyróżniając i promując wybitne osiągnięcia i wzorowe postawy wśród społeczności 
uczniowskiej przyjęto następujący system nagród dla uczniów i abiturientów w XLV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta. 

3. Uczeń może być nagrodzony za:  
a) uzyskanie najwyższych wyników w nauce (średnia ocen powyżej 4,0) i co najmniej 

dobrego zachowania;  
b) udział w olimpiadzie przedmiotowej - dojście do III etapu;  
c) wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub życiu społecznym szkoły, np. udział                             

w konkursach literackich, inscenizacjach teatru szkolnego i wystawach;  
d) osiągnięcia sportowe;  
e) bycie osobowością (uczeń bliski spełnienia w/w kryteriów). 

4. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:  
a) pochwała nauczyciela, wychowawcy wobec oddziału,  
b) pochwała dyrektora wobec uczniów klasy,  
c) pochwała dyrektora wobec uczniów całego liceum,  
d) list pochwalny do rodziców ucznia,  
e) nagrodę rzeczową,  
f) stypendium naukowe,  
g) nagrodę im. Romualda Traugutta.  

5. Kandydatów do nagród typuje dyrektor, wychowawca oddziału lub samorząd uczniowski.  
6. Nagrody dla uczniów przyznaje dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców lub MEN.  
7. System nagród obejmuje: 

a) odznaczenia szkolne ustanowione przez Radę Pedagogiczną: 
- wyróżnienie prawem wbicia gwoździa w drzewce sztandaru szkoły, 
- Złoty Znaczek Szkoły, 
- Srebrny Znaczek Szkoły, 

b) nagrody przyznawane przez wychowawców klas, 
c) nagrody finansowane przez Fundację wspierania edukacji im. Romualda Traugutta: 

- rzeczowe, 
- pieniężne: I i II stopnia. 

8. Uroczystego wręczania nagród dokonuje się w dniu: 
a) Ślubowania uczniów klas pierwszych, 
b) uroczystości zakończenia roku szkolnego, 
c) Dnia Patrona Szkoły. 



NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I WYCHOWAWCÓW KLAS 
 
Wyróżnienie prawem wbicia gwoździa w drzewce sztandaru szkoły 
 
1. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z warunków: 
a) są laureatami lub finalistami centralnego etapu olimpiady przedmiotowej najmniej i uzyskali 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
b) uzyskali średnią na świadectwie ukończenia liceum co najmniej 5.0 oraz wzorową ocenę 

zachowania, 
c) przez wszystkie lata nauki w liceum uzyskiwali średnią na świadectwie promocyjnym nie 

niższą niż 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
 

2. Tryb przyznawania wyróżnienia. 
1) Na konferencji klasyfikacyjnej końcowej wychowawca przedstawia nazwiska uczniów 

spełniających wymagane kryteria. 
2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów do nagrody. 
3) Nagrodzony absolwent dokonuje wbicia gwoździa podczas uroczystości Ślubowania Uczniów 

klas pierwszych, w obecności uczniów i zaproszonych gości pod Krzyżem Traugutta w Parku 
Traugutta w Warszawie. 

 
Złoty ZNACZEK Szkoły 

 
3. Kryteria przyznawania Złotego Medalu Szkoły. 

Złoty Znaczek przyznaje się uczniom, którzy spełniają następujące warunki: 

a) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią końcową nie niższą niż 4.75 oraz wzorową 
ocenę zachowania, 

b) przez wszystkie lata nauki w liceum uzyskiwali średnią na świadectwie promocyjnym nie 
niższą niż 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

c) legitymują się wybitnym wkładem w życie szkoły 
 

 4.   Tryb przyznawania Złotego Znaczka Szkoły. 
1) Na konferencji klasyfikacyjnej rocznej wychowawca przedstawia nazwiska uczniów 

spełniających kryteria. 
2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do Złotego Znaczka. 
3) Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego pożegnania absolwentów. 

 
Srebrny ZNACZEK Szkoły 

 
5. Kryteria przyznawania Srebrnego Znaczek Szkoły. 

Srebrny Znaczek otrzymują uczniowie, którzy spełniają jedne z poniższych warunków: 

d) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią końcową nie niższą niż 4.75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

e) co najmniej raz, w całym cyklu nauki w liceum uzyskiwali średnią na świadectwie 
promocyjnym nie niższą niż 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
 

6. Tryb przyznawania Srebrnego Znaczka. 
1) Wychowawca klasy przedstawia na konferencji klasyfikacyjnej rocznej nazwiska uczniów 

spełniających kryteria. 
2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych przez wychowawców. 



3) Nagrodę wręcza dyrektor podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności klasy 
i wychowawcy. 
 

Nagroda za osiągnięcia artystyczne – „Srebrna Maska” 

 
7. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom, którzy odnieśli sukcesy artystyczne lub aktywnie uczestniczyli               
w przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez szkołę co najmniej przez okres dwóch 
lat. 
 

8. Tryb przyznawania nagrody. 
1) Na konferencji klasyfikacyjnej końcowej wychowawca lub uczący przedstawiają nazwiska 

uczniów spełniających kryteria. 
2) Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do nagrody. 
3) Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego pożegnania absolwentów. 

 
Nagroda za 100% frekwencji w ciągu całego okresu kształcenia 

 
9. Kryteria przyznawania nagrody. 

Nagrodę przyznaje się uczniom, którzy uzyskali 100% frekwencję w ciągu całego cyklu nauczania 
w liceum. 
 

10. Tryb przyznawania nagrody. 
1). Na konferencji klasyfikacyjnej wychowawca przedstawia uczniów spełniających kryteria. 
2). Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów zgłoszonych do nagrody. 
3). Nagrodę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego pożegnania absolwentów w obecności 

absolwentów oraz uczących. 
 

Nagroda wychowawcy klasowego 
 

11. Kryteria przyznawania nagrody wychowawcy klasowego. 
Wychowawca przyznaje nagrodę za: 

 osiągnięcia naukowe, 

 pracę na rzecz klasy, 

 pracę na rzecz innych, 

 100% frekwencji w danym roku szkolnym. 
 

12. Tryb przyznawania nagrody. 
1) Nagroda jest przyznawana na koniec roku szkolnego. 
2) Wychowawca przedstawia zespołowi uczących na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej 

nazwiska uczniów wyróżnionych „Nagrodą wychowawcy klasowego”. 
3) Nagroda wręczana jest podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

 
13. Nagrody finansowane są z budżetu Rady Rodziców w wysokości 3% wpłat dokonanych przez 

zespół klasowy. 



NAGRODY RADY RODZICÓW PRZY  
XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ROMUALDA TRAUGUTTA 

 
14. Rada Rodziców przy XLV Liceum Ogólnokształcącym tworzy fundusz nagród przyznawanych za: 

 osiągnięcia naukowe, 
 osiągnięcia sportowe, 
 osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych. 

 
15. Klasyfikacja nagród. 

System nagród obejmuje: 

a) nagrody pieniężne indywidualne, 

b) nagrody rzeczowe (książki). 
 

16. Kryteria przyznawania nagród. 
 

1) Nagrodę I stopnia otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z warunków: 
a) w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzednim uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 

5.0 i wzorową ocenę zachowania, 
b) jest finalistą lub laureatem centralnego etapu olimpiady przedmiotowej, 
c) legitymuje się wysokimi osiągnięciami sportowymi, 
d) uzyskał najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. 

 
2) Nagrodę II stopnia otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z warunków: 

a) w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzednim uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 
4.75 i wzorowa ocenę zachowania, 

b) jest laureatem lub finalistą okręgowego etapu olimpiady przedmiotowej. 
 
17. Tryb przyznawania nagród Rady Rodziców za osiągnięcia  
 

1) Rada Rodziców finansuje nagrody z „Funduszu nagród” tworzonego z wpłat zespołów 
klasowych uczniom XLV Liceum Ogólnokształcącego spełniającym warunki określone 
Regulaminem nagród i wyróżnień 

2) Nagrody przyznawane są zgodnie z procedurą: 
a) Członkowie Rady Pedagogicznej, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły składają 

wnioski o przyznanie nagrody Rady Rodziców (wzór wniosku w złączeniu). 
b) Podstawą złożenia wniosku, a dalej przyznania nagrody, jest zgodność wniosku 

z dokumentacją olimpiad oraz książką protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej lub 
inną poświadczającą osiągnięcia uczniów. 

c) Wniosek obejmuje osiągnięcia ucznia za okres: 
 poprzedniego roku szkolnego w przypadku średniej ocen rocznych oraz wyników 

egzaminów maturalnych, 
 w przypadku olimpiad przedmiotowych, w których finalistami lub laureatami są 

uczniowie klas III uwzględnia się również okres roku szkolnego, w którym 
przyznawane są nagrody, 

 poprzedniego roku szkolnego w przypadku osiągnięć sportowych.   
d) Wnioski rozpatruje komisja ds. nagród, którą powołuje dyrektor. W skład komisji 

wchodzą: 
 pedagog szkolny, 
 przewodniczący zespołów wychowawców, 
 przedstawiciel Rady Rodziców, 
 zastępca dyrektora szkoły nadzorujący zespół wychowawców. 



e) Komisja ds. nagród rozpatruje wnioski zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i 
wyróżnień w terminie na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

f) Nagrody wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego lub podczas 
uroczystości Ślubowania. 
 

18.  Nagrody dla zwycięzców konkursów wewnątrzszkolnych są zgodnie z procedurą: 
a) Organizatorzy konkursów wewnątrzszkolnych zgłaszają projekty konkursów na początku roku 

szkolnego do Dyrektora szkoły. 
b) Akceptacja projektu stanowi podstawę ubiegania się o wypłatę funduszu na zakup nagród 

rzeczowych. 
c) Organizator konkursu kieruje podanie do Rady Rodziców o wypłacenie funduszu. 
d) Nagrody przyznawane są laureatom za zajęcie I – III miejsca. 
e) Nagrody wręczane są bezpośrednio po konkursie lub podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

 


