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Regulamin przyznawania Nagrody OPTIMUS 

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

 

 

§ 1 

Szkolna Nagroda OPTIMUS ma na celu uhonorowanie i promowanie najzdolniejszych uczniów 

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. 

§ 2 

Nagrodę OPTIMUS przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 

Górnym wraz z Kapitułą Nagrody OPTIMUS za szczególne osiągnięcia i dorobek ucznia 

w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych. 

§ 3 

Nagroda jest przyznawana na kolejnych poziomach: 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej,  

 klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum  

§ 4 

Fundatorem Nagrody OPTIMUS jest absolwent szkoły dr hab. inż. Maciej Zajkowski - adiunkt 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. 

§ 5 

Na każdym poziomie przyznaje się nagrodę główną oraz wyróżnienie. 

§ 6 

W skład Kapituły Nagrody OPTIMUS wchodzą: 

 Przewodniczący - wicedyrektor, 

 Fundator Nagrody/osoba upoważniona przez Fundatora, 

 nauczyciele matematyki, 

 nauczyciele przyrody, 

 nauczyciele fizyki, 

 nauczyciele chemii, 

 nauczyciele biologii, 

 nauczyciele geografii, 

 nauczyciele informatyki. 

§ 7 

Członkowie zespołu nauk matematyczno-przyrodniczych przekazują informacje o szczególnych 

osiągnięciach uczniów wychowawcom. Wychowawcy dokonują zgłoszenia kandydatur do Nagrody 

OPTIMUS. 

§ 8 

Zgłoszenia kandydatur dokonuje się poprzez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego. 

(załącznik 1). 

§ 9 
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Formularze o przyznanie Nagrody należy składać w terminie do 10 czerwca na ręce 

przewodniczącego Kapituły Nagrody. 

§ 10 

Przewodniczący przedstawia kandydatury uczniów na posiedzeniu Kapituły Nagrody. Laureaci 

Nagrody OPTIMUS wybierani są na podstawie ilości punktów przyznanych za osiągnięcia. Dwóch 

kandydatów (na każdym poziomie) o najwyższej liczbie punktów otrzymuje, odpowiednio, nagrodę 

główną oraz wyróżnienie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół (załącznik 2). 

§ 11 

Kryteria punktowania: 

Osiągnięcia ucznia Ilość punktów 

1.  

Średnia ocen 
(klasy IV-VI sp– matematyka, przyroda, informatyka 

klasy VII, VIII sp i klasa III gimnazjum – matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia, informatyka) 

tyle, ile wynosi średnia 

ocen z dokładnością do 

części setnych 

2.  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 20 

3.  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 15 

4.  
Awans do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego 
10  

5.  
Awans do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego 
8 

6.  
Najlepszy wynik w szkole na etapie szkolnym Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego 
5 

7.  Laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” 15 

8.  
Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny” 
14 

9.  
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny” 
13 

10.  
Najlepszy wynik w szkole w danej kategorii wiekowej w 

Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 
8 

11.  
I miejsce w kraju lub tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
15 

12.  
II-III miejsce w kraju lub wynik bardzo dobry  w ogólnopolskim 

konkursie przedmiotowym 
14 

13.  
IV-V miejsce w kraju lub wynik dobry w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym  
13 

14.  
VI-X miejsce w kraju lub wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
11 

15.  
XI-XX miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
10 

16.  
I miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
9 

17.  
II-III miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
8 

18.  
IV-V miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
7 
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19.  
VI-X miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
6 

20.  
XI-XX miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
5 

21.  
Najlepszy wynik w szkole w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym 
4 

22.  
I miejsce w konkursie międzyszkolnym (wojewódzkim, 

powiatowym) 
10 

23.  
II miejsce w konkursie międzyszkolnym (wojewódzkim, 

powiatowym) 
9 

24.  
III miejsce w konkursie międzyszkolnym (wojewódzkim, 

powiatowym) 
8 

25.  
IV-V miejsce w konkursie międzyszkolnym (wojewódzkim, 

powiatowym) 
7 

26.  I miejsce w przedmiotowym konkursie szkolnym 5 

27.  II miejsce w przedmiotowym konkursie szkolnym 4 

28.  III miejsce w przedmiotowym konkursie szkolnym 3 

 

§ 12 

W przypadku uzyskania przez uczniów równej liczby punktów o kolejności decyduje Kapituła 

Nagrody poprzez głosowanie. W przypadku równego rozłożenia się głosów decyzję podejmuje 

Przewodniczący Kapituły w porozumieniu z Fundatorem Nagrody OPTIMUS. 

 

§ 13 

Najdalej po upływie 14 dni Przewodniczący Kapituły ogłasza laureatów Nagrody OPTIMUS. 

Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 14 

Wręczenie Nagrody następuje corocznie na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Laureaci 

zostają wpisani do Listy Laureatów Nagrody OPTIMUS publikowanej na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juchnowiec Górny, dn. …………… 
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Złącznik 1  

Juchnowiec Górny, dn. …………………… 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Nagrody OPTIMUS 

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

 
Imię i nazwisko ucznia 
(dla każdego kandydata należy 

wypełnić osobny formularz) 

 

Klasa 

Etap edukacyjny 

 

Wychowawca  

 

 

Osiągnięcia i działania ucznia w dziedzinie nauk matematyczno-

przyrodniczych 

(wypełnia wychowawca) 

Ilość punktów 

(wypełnia Kapituła) 

1.  

Średnia ocen (z dokładnością do części setnych): …………… 
(klasy IV-VI sp– matematyka, przyroda, informatyka 

klasy VII, VIII sp i klasa III gimnazjum – matematyka, fizyka, chemia, 

biologia, geografia, informatyka) 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 Razem 
 

 

Podpis wychowawcy:      
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Załącznik 2              Juchnowiec Górny, dn. …………………… 

 

Protokół  

z posiedzenia Kapituły Nagrody OPTIMUS za rok szkolny ……… 

 

W dniu ……………… w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

obradowała Kapituła Nagrody w składzie: 

 

1. Przewodniczący - ………………………… 

2. Fundator Nagrody/osoba upoważniona przez Fundatora - …………………………………… 

3. Członek - ………………………………… 

4. Członek - ………………………………… 

5. Członek - ………………………………… 

6. Członek - ………………………………… 

7. Członek - ………………………………… 

8. Członek - ………………………………… 

9. Członek - ………………………………… 

10. Członek - ………………………………… 

11. Członek - ………………………………… 

 

Do Nagrody OPTIMUS zostały zgłoszone następujące kandydatury: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………… 

 

Kapituła, po przyznaniu punktów za osiągnięcia i dorobek wszystkim kandydatom, wyłoniła 

następujących laureatów Nagrody OPTIMUS: 

 w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

nagroda główna - ……………………………………………………………….. 
          imię i nazwisko ucznia, ilość zdobytych punktów 

wyróżnienie - …………………………………………………………………… 
                 imię i nazwisko ucznia, ilość zdobytych punktów 

 w klasach VII, VIII szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum 

nagroda główna - ……………………………………………………………….. 
          imię i nazwisko ucznia, ilość zdobytych punktów 

wyróżnienie - …………………………………………………………………… 
                 imię i nazwisko ucznia, ilość zdobytych punktów 

 

Podpisy członków Kapituły: 


