
 

REGULAMIN 

Przyznawania nagrody „Pomocna Dłoń”  

uczniom Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

§1 

Organizatorem nagrody „Pomocna Dłoń” jest Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu  

§2 

Celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz 

upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu 

§3  

Tryb naboru i wymogi wobec zgłoszeń kandydatów do nagrody 

 

1. Nagroda „Pomocna Dłoń” przyznawana jest uczniom Zespołu Szkół Salezjańskich                           

w Poznaniu, którzy wykażą się szczególnymi osiągnięciami społecznymi, realizowanymi  

na rzecz drugiego człowieka w działalności klasowej i/lub szkolnej. 

2. Elementami składowymi osiągnięć społecznych są: 

- społeczne inicjatywy na rzecz drugiego człowieka (pomoc/działania); 

- społeczne inicjatywy na rzecz klasy i uzyskane efekty; 

- społeczne inicjatywy na rzecz szkoły i uzyskane efekty. 

3. Dodatkowymi kryteriami, które muszą spełnić kandydaci do nagrody jest uzyskanie                 

w poprzednim roku szkolnym: min. bardzo dobrej oceny zachowania, wysoka kultura 

osobista oraz brak uwag związanych z nieprzestrzeganiem regulaminów szkolnych.   

Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy                  

z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość i skuteczność działania. 

4. Ucznia, do nagrody „Pomocna Dłoń”, typuje wychowawca lub nauczyciel, który zauważa 

jego zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły.  

 



5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 20 grudnia 2017 roku  

w sekretariacie Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu następujących dokumentów: 

- wniosku wychowawcy o przyznanie nagrody; 

- autocharakterystyki ucznia (zawierającej między innymi opis osiągnięć i działań 

..społecznych); 

- uzasadnienia wychowawcy; 

- opinii kolegów i koleżanek z klasy.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 roku.  

 

 

          § 4 

                                                Organizacja i tryb pracy Kapituły Konkursu 

 

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu powoływana przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Salezjańskich.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wybór osób nagrodzonych oraz wyróżnionych następuje 

zwykłą większością głosów. 

3. Kapituła Konkursu może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę. 

4. Obrady Kapituły są niejawne. 

5. Wyniki swych prac Kapituła przedstawia w formie protokołu. Protokół podpisują wszyscy 

członkowie Kapituły. 

 

§ 5 

Rodzaje i formy nagród 

 

1. Ustala się trzy stopnie nagrody „Pomocna Dłoń” oraz Wyróżnienia za szczególne 

osiągnięcia społeczne uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu.  

2. Nagrodzonym i wyróżnionym przyznaje się: 

Statuetki „Pomocna dłoń” I, II i III stopnia.  

Dyplom „Pomocna Dłoń”.  

3. Nagrodzonym uczniom Kapituła może przyznać dodatkowo inne nagrody.  

4. W uzasadnionych przypadkach pozostawia się możliwość odstąpienia przez Kapitułę  

od przyznania określonego stopnia nagród lub wyróżnień. 

 

 


