
Zasady przyznawania nagrody PRIMUS INTER PARES dla najlepszego ucznia  
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu 

§ 1 

Niniejsze zasady określają warunki i tryb przyznawania stypendium PRIMUS INTER PARES 
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. 

§ 2 

Środki na nagrodę pochodzą z takich źródeł, jak Rada Rodziców, sponsorzy i inne. Nagrodę 
PRIMUS INTER PARES przyznaje na wniosek wychowawcy komisja w składzie: 

- dyrektor szkoły (przewodniczący) 

- przedstawiciel Rady  Pedagogicznej 

- przedstawiciel Rady Rodziców 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

- pedagog szkolny 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem, uwzględniając wyjątkowe uzdolnienia i osiągnięcia ucznia. 

§ 4 

Wniosek powinien zawierać udokumentowane informacje o osiągnięciach ucznia z lat  
poprzedzających jego złożenie (okres pobytu w szkole) 

§ 5 

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody określa się na przełomie maja/czerwca. 

§ 6 

Nagrodę przyznaje się po ukończeniu przez ucznia nauki w klasie ostatniej , w formie na-
grody rzeczowej . 

                                                                          § 7 

1. Przyznanie nagrody PRIMUS INTER PARES może nastąpić w wyniku osiągnięcia 
przez ucznia: 

a) średniej ocen w klasie pierwszej i drugiej, co najmniej 5,3 oraz wzorowej oce-
ny z zachowania; 

b) wysokich not osiągniętych w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu 
powiatowym (od pierwszego do trzeciego miejsca), wojewódzkim (od pierw-
szego do szóstego miejsca), ogólnopolskim (od pierwszego do dziesiątego 
miejsca), międzynarodowym (od pierwszego do dwudziestego miejsca) oraz 
inne znaczące konkursy np. międzygminne. 

§ 9 

Nagroda PRIMUS INTER PARES wręczana jest jednorazowo zgodnie z zarządzeniem komi-
sji. 

§ 10 



1. Nazwisko laureata podaje się do publicznej wiadomości, a wnioskodawców zawiadamia 
się osobiście lub pisemnie. 

2. Zawiadomienie o nie przyznaniu nagrody podaje się bez uzasadnienia. 

§ 12 

Jednemu uczniowi może być przyznana tylko jedna nagroda, niezależnie od ilości i doniosło-
ści osiągnięć. 

§ 13 

Nagroda wręczana jest na uroczystej akademii kończącej kolejny rok szkolny 

§ 14 

W przypadku rażącego naruszenia przez nagrodzonego obowiązków ucznia na wniosek 
 komisji lub któregokolwiek z jego członków, Dyrektor Szkoły może cofnąć przyznanie  
nagrody i przekazać ją kolejnemu w kolejności kandydatowi z listy kandydatów. 



Załącznik nr 1 
do regulamin. udzielania  
nagrody INTER PARES 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody PRIMUS INTER PARES  dla ucznia 

 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Data złożenia wniosku: ........................................................................ 
    (wypełnia sekretarz szkoły) 

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

Uzasadnienie wniosku: 
1. Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa / artystyczna / sportowa): ....................................... 
a) średnia ocen: ............................................................................... 
b) ocena z zachowania: .................................................................... 
2. Informacja na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, sukcesy, wyróżnie-

nia, uzyskane efekty): .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

3. Opinia wychowawcy klasy / nauczyciela / instruktora / trenera / na temat postawy ucznia, 
jego osiągnięć, dotychczasowych efektów: .........................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

4. W załączeniu może być opinia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego oraz pedagoga. 

        

.................................................................. 
        (data, podpis wnioskodawcy) 

                                                                               


