
REGULAMIN przyznawania  nagrody „ORZEL ROKU „ w Gimnajzum nr 1 
w Myślenicach od roku szkolnego 2010/2011 

 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1 
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie tytułu „ORZEL ROKU ” 
uczniom Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. 
 

§ 2 
 
 Celem akcji jest wyłonienie i nagrodzenie tych uczniów, którzy w danym roku szkolnym wykazali się 
swoimi talentami, zdolnościami, osiągnęli znaczące sukcesy w nauce, przedmiotach artystycznych, 
sportowych, itp. 

§ 3 
 
Tytuł „ORZEL ROKU” przyznawany jest tylko tym uczniom, którzy przynajmniej raz w ciągu 
ocenianego okresu  reprezentowali Gimnazjum nr 1  w danej dziedzinie i   osiągnęli sukces. 
Uczniowie, którzy reprezentują kluby sportowe, inne instytucje,  a nie szkołę,  nie mogą  
otrzymać w/w tytułu. 
 
Rozdział 2 
Zasady przyznawania tytułu 

 
§ 4 

 
1. Tytuł stanowi wyróżnienie dla uczniów, którzy szczególnie przyczyniają się do odkrywania 
własnych talentów i uzdolnień, a tym samym promują na zewnątrz Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. 

 
§ 5 

 
2. Tytuł może być przyznany  w każdym roku  pobytu ucznia w Gimnazjum pod warunkiem, że uczeń 
osiąga w nich szczególne sukcesy. W roku szkolnym, w którym rozpatrywany jest wniosek                          
o przyznanie tytułu, nie bierze się pod uwagę dokonań z lat  poprzednich. 

§ 6 
 
3. Nominacje ( wnioski )  do tytułu „ORZEL ROKU" można zgłaszać w następujących dziedzinach: 
- uzdolnień przedmiotowych, 
- uzdolnień sportowych, 
- uzdolnień artystycznych, 
- uzdolnień techniczno- informatycznych 
- uzdolnień aktywności obywatelskiej lub wolontariatu 

§ 7 
 
4 Uczniowie, którzy w danym roku szkolnym są finalistami lub laureatami Małopolskich Konkursów 
Przedmiotowych otrzymują w/w  tytuł  bez względu na inne dokonania. 

 
 

§ 8 
 
5. Nagroda  przyznawana jest  indywidualnie. 



 
Rozdział 3 
Procedura przyznawania tytułu 

§ 9 
1. W celu przyznania uczniowi  tytułu „ORZEŁ ROKU“ należy  wypełnić wniosek, który jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wniosek zamieszczony jest także na stronie 
internetowej szkoły :www.g1myslenice.pl w zakładce: dokumenty 

§ 10 
 

2. Wniosek może by wypełniony przez :dyrektora szkoły, wychowawcę, wszystkich nauczycieli 
uczących w szkole, samorząd uczniowski, zainteresowanych uczniów. 

§ 11 
 3.O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu decyduje komisja szkolna (z wyjątkiem nagród za 
osiągnięcia sportowe) w skład której wchodzą: 
- dyrektor Gimnazjum nr 1, 
- nauczyciele będący członkami  Zespołu do Koordynowania i Planowania Pomocy Uczniom 
Zdolnym, 
- trzech uczniów – przedstawicieli  Samorządu Szkolnego  klas I, II, III (nie mogą to być jednak 
uczniowie, których wnioski będą rozpatrywane przez Komisję). 
3a. O przyznaniu nagrody w dziedzinie osiągnięć sportowych decyduje zespół nauczycieli  
wychowania fizycznego uwzględniając całokształt osiągnięć ucznia. 
 

§ 12 
 

1. Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 31 maja każdego roku do  godz.12.00. 
§ 13 

 
1. Lista osób, którym komisja postanowiła przyznać tytuł będzie podana do wiadomości 

zainteresowanych w ciągu 4 dni od daty posiedzenia komisji.  
2. Informacja o przyznaniu Tytułu jest zamieszczana na stronie internetowej szkoły pod warunkiem 

uzyskania zgody od zainteresowanych. 
 

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

 
 

1. Zastrzeżenia do decyzji Komisji może składać wnioskodawca przez 3 dni od daty jej ogłoszenia .  
2. Zewnętrzną oznaką wyróżnienia będzie dyplom i  symboliczna statuetka z napisem ORZEŁ 

ROKU. Ponadto opis będzie zawierał informacje o roku przyznania tytułu  i kategorię. 
3. Uroczyste wręczenie statuetek odbywać się będzie na specjalnym apelu szkolny w ostatnim 

tygodniu nauki szkolnej.   
  

 
 

Dyrektor  
 

Tadeusz Jarząbek 
 



 
Wzór wniosku o przyznanie tytułu „ORZEŁ ROKU”                                    

Gimnazjum nr 1 w My ślenicach  w roku szkolnym 2014/2015 
 
 
 

1. DANE KANDYTATA : 
 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Klasa  

 
2. DANE WNIOSKODAWCY: 
 

Imię i nazwisko  

Funkcja/pozycja w 
szkole * 

dyrektor, nauczyciel, wychowawca, uczeń. przedstawiciel Samorządu 
Klasowego , przedstawiciel Samorządu Szkolnego 

 
 

3.  DZIEDZINA * :  
 

Uzdolnienia  

przedmiotowe 

Uzdolnienia 
artystyczne 

Uzdolnienia 
 techniczno- informatyczne 

Uzdolnienia 
 sportowe 

Uzdolnienia aktywności 
obywatelskiej 

Wolontariat 

 
 
4. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA (  Wypisać tylko same osiągnięcia w danej 
dziedzinie w bieżącym roku szkolnym , tj. od 01.09.2014  do 31.05.2015  r. 
 

l.p. Miesiąc w, w którym przyznano 
nagrodę, wyróżnienie, w którym 
uczeń osiągnął sukces , zrealizował 
zadanie ( np. w przypadku 
wolontariatu, itp.) 

 

 

Sukces, zrealizowane zadania, uzyskany tytuł, 

1    

2    



3    

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 
 
4. DECYZJA KOMISJI:  
 
 

Doceniając talent i pracę  uczennicy/ ucznia i 

przedstawione jej dowody Komisja  postanowiła 

Przyznać tytuł ORZEŁ ROKU 2015 w kategorii 

……………………………………………. 

 

W związku z małą ilością  dowodów potwierdzających 

szczególne umiejętności,  osiąganie sukcesów Komisja  

postanowiła nie przyznać w bieżącym roku tytuł ORZEŁ 

ROKU 2015 

5. Podpis członków Komisji: 

1 dyrektor  5 nauczyciel  
2 nauczyciel  6 uczeń kl. I  
3 nauczyciel  7 uczeń kl. II  
4 nauczyciel  8 uczeń kl. III  

 
* (wybrać i podkreślić tylko jedną propozycję 

 


