
Uchwała nr 30/2013/2014 
     (nr kolejny  / rok szkolny) 

 
Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 

z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie nagród dla absolwentów 

 

Działając na podstawie: 

 art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie uchwala, co następuje: 

 

§1 

Ustanawia się nagrodę w formie statuetki TALENTY „SOBIESKIEGO” dla absolwentów 

Liceum Ogólnokształcącego, którzy: 

1) w klasyfikacji końcowej klas III uzyskali najwyższą średnią ocen, 

2) osiągnęli znaczne sukcesy w zawodach sportowych, zajmując czołowe miejsca co 

najmniej na szczeblu powiatowym, 

3) wyróżnili się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole, 

4) wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością społeczną i 

artystyczną na rzecz szkoły. 

§2 

1. Statuetka stanowi najwyższe szkolne wyróżnienie dla absolwentów Liceum 

Ogólnokształcącego. 

2. Celem przyznawania statuetki jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy 

za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce lub 

sporcie, wyróżniają się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność 

społeczną i artystyczną na rzecz szkoły. 

 

§3 

1.Statuetka TALENTY „SOBIESKIEGO” przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH 

2) NAJLEPSZY SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY 

3) NAJWYŻSZA FREKWENCJA/Wielki Obecny/ 

4) ARTYSTYCZNA DUSZA 

5)  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA/Wielki Społecznik/ 

6) OSOBOWOŚĆ SZKOŁY 

 

2. Statuetkę w kategorii NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH może otrzymać uczeń, który: 

1) uzyskał najwyższą średnią ocen w klasyfikacji końcowej, 

2) otrzymał przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

3) szanuje tradycje szkolne i narodowe, 

4) rozwija swoje zainteresowania i zdolności, 

5) jest pracowity i systematyczny, 

6) prezentuje wysoką kulturę osobistą. 

 

3. Statuetkę w kategorii SPORTOWIEC / SPORTSMENKA SZKOŁY może otrzymać uczeń, 

który: 



1) na przestrzeni trzech lat nauki odnosił znaczne sukcesy sportowe w zawodach 

indywidualnych i zespołowych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa, kraju, 

2) godnie reprezentował szkołę, 

3) promował zdrowy styl życia, 

4) otrzymał przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 

4. Statuetkę w kategorii NAJWYŻSZA FREKWENCJA może otrzymać uczeń, który: 

1) wyróżnił się bardzo wysoką frekwencją za cały trzyletni okres nauki w szkole, 

2) prezentuje wysoką kulturę osobistą, 

3)  posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym. 

 

5. Statuetkę w kategorii ARTYSTYCZNA DUSZA może otrzymać uczeń, który: 

1) aktywnie uczestniczył w pracach szkoły lub środowiska lokalnego, 

2) godnie reprezentował szkołę podczas wydarzeń i konkursów artystycznych, 

3) prezentował wysoką kulturę osobistą, 

4) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym. 

 

6. Statuetkę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA może otrzymać uczeń, który: 

1) aktywnie uczestniczył w pracach szkoły lub środowiska lokalnego m.in. poprzez 

działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym wolontariacie,  

2)  jest rzetelny i odpowiedzialny, 

3)  jest wrażliwy na potrzeby innych, 

4) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym. 

 

7. Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOŁY może otrzymać uczeń, który 

1) jest kreatywny, 

2) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego, 

3) rozwija swoje zainteresowania i pasje,  

4) szanuje tradycje szkolne i narodowe, 

5) dba o honor swój i szkoły, 

6) jest rzetelny i odpowiedzialny, 

7) prezentuje wysoką kulturę osobistą, 

8) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym. 

 

§4 

1.Wybór laureatów następuje w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego końcowego klas III. 

2.Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń 

spełnia wymagane kryteria. 

3.Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczenia statuetek. 

4. Wręczenie statuetek TALENTY „SOBIESKIEGO” odbywa się podczas uroczystej 

akademii na zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich, w obecności uczniów, nauczycieli, 

rodziców i zaproszonych gości. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 



 

 

Uchwała nr 24/2016/2017 
     (nr kolejny  / rok szkolny) 

 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE 

z dnia 24 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 30/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 im. 

Jana III Sobieskiego w Szczytnie w sprawie nagród dla absolwentów 

 

Działając na podstawie: 

§ 11 Statutu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie  

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

W Uchwale nr 30/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczytnie w sprawie nagród dla absolwentów wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

w § 1 dodaje się: oraz Gimnazjum Sportowego 

 

w § 2 ust. 1 dodaje się: oraz Gimnazjum Sportowego 

 

w § 3 ust. 1 dodaje się punkt 7) MISTRZ ETYKIETY 

           

w § 3 dodaje się ust. 8 o treści: 

 

8. Statuetkę w kategorii  MISTRZ ETYKIETY otrzymuje uczeń, który: 

1)  odznacza się bardzo wysoką kulturą osobistą; przestrzega reguł savoir-vivre’u, 

2)  jego postawę  wobec innych ludzi cechują: takt, zrozumienie, wyrozumiałość, szacunek, 

gotowość niesienia pomocy, godziwe metody postępowania, wygląd, maniery,  

3) jego kultura osobista jest codzienną i naturalną realizacją kultury intelektualnej, 

4) dla innych uczniów stanowi wzór ze względu na szczególnie staranny język, wyrażający 

szacunek tak wobec starszych jak i rówieśników, 

5) bierze udział w życiu kulturalnym szkoły i współorganizuje je, 

6) dąży do stworzenia dobrej atmosfery w szkole/klasie, 

7) uzyskał najwyższą ocenę z zachowania. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


