Regulamin przyznawania nagrody Sapere Auso uczniom
Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu.
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczenia
pieniężnego w formie jednorazowej nagrody Sapere Auso uczniom XI LO we Wrocławiu.
§2
Świadczenie ma charakter nagrody przyznawanej z okazji Dnia Patrona Szkoły uczniom
osiągającym bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania oraz znaczące osiągnięcia
dodatkowe w różnych dziedzinach życia np.: w sporcie, nauce, kulturze, sztuce i in.
§3
Nagroda jest finansowana ze środków własnych szkoły lub środków Rady Rodziców.
Liczba i wysokość przyznanej Nagrody zależy od wielkości zgromadzonych środków.

II. Zasady, warunki i tryb przyznawania Stypendium
§4
1. Nagroda jest przyznawana na wniosek członków Rady Pedagogicznej po pozytywnym
rozpatrzeniu przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły w składzie:
przedstawiciele rady pedagogicznej – 2 osoby, pedagog i/lub psycholog,
dyrektor/wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący.
2. Wnioski o Nagrodę Sapere Auso są rozpatrywane jeden raz w roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej i towarzyszącego mu Dnia Patrona Szkoły.
§5
Nagroda może być przeznaczone na wydatki związane z wypoczynkiem, rozwojem
naukowym lub artystycznym albo na inny dowolny cel.
§6
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który: w klasyfikacji końcowej w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznawana jest nagroda:


osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu w klasyfikacji końcowej w
roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda;



wykazał się znaczącymi dodatkowymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia
np.: w sporcie, nauce, kulturze, sztuce i.t.p. w roku szkolnym poprzedzającym
rok, w którym przyznawana jest nagroda.

2. W przypadku porównywalnych wyników nauczania i wychowania kilku kandydatów,
komisja bierze pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia, włożony wysiłek oraz ich
znaczenie w jego dalszym rozwoju.

III. Przekazywanie i rozliczanie stypendiów
§7
1. Podstawą do wypłaty Nagrody jest protokół z posiedzenia Komisji przyznającej nagrodę.
2. Nagrodę wręcza się na uroczystym apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły.
IV.

Postanowienia końcowe

§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną LO XI
we Wrocławiu.

