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REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRODY 

„ZŁOTE PIÓRO MIKOŁAJA REJA” 

„Złote Pióro Mikołaja Reja”- najwyższą nagrodę środowiska szkolnego - nadaje 

Kapituła po przygotowaniu i przeanalizowaniu stosownych dokumentów. 

Nagrodę może otrzymać uczeń, który wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce, sporcie  

i działalności artystycznej, społecznej  oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz 

osoba dorosła, która wniosła znaczący wkład w rozwój Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja 

Reja w Kielcach.  

1. NAGRODĘ nadaje KAPITUŁA. 

2. O nadanie NAGRODY wnioskują członkowie KAPITUŁY. 

3. Wnioski nominowanych do NAGRODY składane są do końca maja danego roku. 

4. KAPITUŁA zbiera się na posiedzeniu w celu rozpatrzenia wniosków, osób 

nominowanych, w pierwszym tygodniu czerwca danego roku. 

5. Z posiedzenia KAPITUŁY sporządzany jest protokół. 

6. Informacja o NAGRODZIE podawana jest do wiadomości publicznej w trzy dni po 

posiedzeniu KAPITUŁY. 

7. Nagroda „Złote Pióro Mikołaja Reja” - wręczana jest w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

8. Nagrodę wręcza - każdorazowo – zaproszona osoba związana ze środowiskiem 

naukowym lub kulturalnym naszego regionu,  

9. W skład Kapituły wchodzą: 

9.1. Przewodniczący Kapituły - Dyrektor  Zespołu Szkól Społecznych im. Mikołaja 

Reja, 

9.2.  Sekretarz- wychowawca klasy kończącej – odpowiednio, 

9.3. Członkowie:  

a) Osoba zaproszona do wręczania nagrody związana ze środowiskiem 

naukowym lub kulturalnym naszego regionu, 

b) Członek Zarządu ŚSTO,  

c) Przewodniczący Rady Szkoły, 

d) Wychowawcy klas kończących gimnazjum - odpowiednio, 

e) Wychowawcy klas kończących szkołę podstawową - odpowiednio, 

f) Przewodniczący Samorządu Szkolnego - odpowiednio. 

10. Członkowie Kapituły przygotowują wnioski i dokumenty kandydata do nagrody wg 

swoich kompetencji. 

11. Regulamin przyznawania „Złotego Pióra Mikołaja Reja”: 
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11.1. Dotyczy uczniów Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach: 

a) uczeń w ciągu trzyletniego cyklu nauczania uzyskał minimalną średnią ocen 5.0 

bez żadnej oceny dobrej na zakończenie każdego roku szkolnego na świadectwie, 

b)  uczeń w ciągu trzyletniego cyklu nauczania na zakończenie każdego roku 

szkolnego uzyskał wzorową (najwyższą) ocenę z zachowania, 

c) uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego będącego 

pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

d) uczeń wykazał się pracą społeczną (odpowiednio udokumentowaną, przynajmniej 

20 godzin), 

e) uczeń jest stypendystą organizacji o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim lub 

laureatem nagrody o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim. 

f) uczeń przygotował minimum dwa apele na rzecz uczniów i nauczycieli, szkoły lub 

innych szkół, ośrodków szkoleniowych, pracowników oświaty, pracowników Urzędu 

Miasta i Województwa, domów dziecka i domów opieki/pomocy społecznej, 

g) uczeń w ciągu trzyletniego cyklu nauczania osiągnął znaczące (na szczeblu 

ogólnopolskim lub wojewódzkim), potwierdzone  przez   trenera  oraz  

udokumentowane  na podstawie  dyplomów wyniki   

w  sporcie  lub działalności  artystycznej. 

Nagrodę otrzymuje uczeń, który spełnił minimum 5 (z czego obligatoryjnie punkty a-d)  
z wymienionych warunków. 

11.2. Dotyczy osoby fizycznej działającej na rzecz Zespołu Szkół Społecznych  

        im. Mikołaja Reja w Kielcach, która: 

a) wykazuje zainteresowanie działalnością szkoły, służy pomocą i rozwiązaniami 

przyczyniającymi się do rozwoju szkoły, skutecznie promuje szkołę co najmniej  

w środowisku lokalnym,  

b) współpracuje ze środowiskiem szkolnym w zakresie poprawy jakości pracy szkoły  

i bazy dydaktycznej przez pozyskiwanie środków. 

Nagrodę otrzymuje osoba, która spełniła oba wyżej wymienione warunki. 

12. Kompletna nagroda składa się z: 

a)     „Złote Pióro Mikołaja Reja” – gęsie pióro w kałamarzu wykonane z mosiądzu na 

kamiennej  podstawce z tabliczką, na której widnieje napis „Złote Pióro Mikołaja 

Reja” – imię i nazwisko nagrodzonego oraz rok nadania, 

b)    dyplomu numerowanego, zawierającego informację o zasadach nadania nagrody 

wraz z podpisami Przewodniczącego Kapituły i osoby wręczającej, 
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c)     dyplom o wymiarach 16cm x 17cm w skórzanej oprawie z tłoczonym pierwowzorem 

LOGO szkoły i napisem ŚSTO.  

13. Informacja o nadaniu nagrody zostaje odnotowana w Księdze Absolwentów. 

14. Regulamin może być zmieniony na wniosek Przewodniczącego, przy aprobacie ponad 

50% członków KAPITUŁY. 

Zmiany w regulaminie, po konsultacji z nauczycielami, rodzicami  oraz członkami Kapituły, 

zostały wprowadzone 5. 10.2013 r. 

Regulamin obowiązuje od 6.10.2013 r. uczniów którzy 1.09.2013 r. rozpoczęli naukę         

w klasie 4 oraz w klasie I gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja        

w Kielcach. 

 


