
Regulamin 

przyznawania honorowego wyróżnienia  

z okazji Święta Szkoły 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, tj.  

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów 

Jabłonowskiej w Białymstoku i w Szkole Podstawowej Nr 53 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 

 
 

§1. 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa kryteria i procedury przyznawania honorowego wyróżnienia 

,,Perła Księżnej’’ i „Uczeń na szóstkę”. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o liceum, rozumie się przez to II Liceum 

Ogólnokształcące im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o szkole podstawowej, rozumie się przez 

to Szkołę Podstawową Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ZSO nr 2 w Białymstoku, rozumie się 

przez to liceum i szkołę podstawową. 

5. Wyróżnienie „Perła Księżnej” przyznawane jest w kategorii „Nauczyciel” w ZSO nr 2 

w Białymstoku i „Uczeń” w liceum. 

5a. Wyróżnienie „Perła Księżnej” przyznawane jest w kategorii „Przyjaciel Szkoły”. 

6. Wyróżnienie „Uczeń na szóstkę” przyznawane jest w kategorii „Uczeń” w szkole 

podstawowej. 

7. Honorowe wyróżnienie, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać nauczyciel uczący                 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku i uczeń drugiej lub trzeciej 

klasy liceum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej. 

8. Szczegółową procedurę wyboru nauczyciela i uczniów do honorowego wyróżnienia 

zawiera § 4 i 5 niniejszego regulaminu. 

8a. Procedurę wyboru kandydata do honorowego wyróżnienia „Przyjaciel Szkoły”                                                       

zawiera § 5a niniejszego regulaminu. 

 

 
§2. 

Kryteria przyznawania honorowego wyróżnienia 

,,Perła Księżnej’ w kategorii „Nauczyciel” 

 

1. Nauczyciel powinien spełniać następujące kryteria: 

1) ciekawie prowadzić lekcje oraz zachęcać uczniów do nauki, stwarzając im 

możliwości rozwoju; 

2) zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i wyrażania własnych poglądów; 

3) jego uczniowie osiągają sukcesy w konkursach /olimpiadach 

/zawodach sportowych; 



4) służyć pomocą uczniom; 

5) być przyjaznym i wyrozumiałym; 

6) wyróżniać się poczuciem humoru; 

7) lubić swój zawód i uczniów; 

8) być konsekwentnym i charyzmatycznym; 

9) być autorytetem dla uczniów; 

10) mieć dobry kontakt z uczniami; 

11) szanować uczniów. 

 

§3. 

Kryteria przyznawania honorowego wyróżnienia 

,,Perła Księżnej’ w kategorii „Uczeń” i „Uczeń na szóstkę” 

 

1. Uczeń powinien spełniać następujące kryteria: 

1) osiągać dobre wyniki w nauce lub sporcie; 

2) wyróżniać się wysoka kulturą osobistą; 

3) być pracowitym, ambitnym, oczytanym oraz elokwentnym; 

4) rozwijać swoje pasje; 

5) wyróżniać się wiedzą i umiejętnościami lub talentem; 

6) być koleżeńskim oraz służyć innym pomocą; 

7) angażować się w życie szkoły; 

8) sumiennie wykonywać powierzone mu obowiązki; 

9) być świadomym ,,obywatelem’’ społeczności szkolnej oraz dbać o dobre imię 

szkoły; 

10) być cenionym przez nauczycieli. 

 

§4. 

Procedura przyznawania ,, Perły Księżnej” 

nauczycielowi ZSO nr 2 w Białymstoku 

 

1. Społeczność każdej klasy drugiej i trzeciej liceum oraz klas ósmych szkoły 

podstawowej wyłania na godzinie wychowawczej jednego nauczyciela – kandydata 

do wyróżnienia „Perły Księżnej” w kategorii nauczyciel.  

1)   Honorowe wyróżnienie o którym mowa w § 2. może być przyznane 

nauczycielowi raz na 3 lata. 

2. Kandydatury spływają do kapituły powołanej przez Dyrektora Szkoły w terminie 

określonym w kalendarzu szkolnym. 

1) Kapituła składa się z czterech nauczycieli oraz czterech uczniów (trzech  

uczniów liceum i jeden uczeń szkoły podstawowej, będących jednocześnie 

przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego); 

2) Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Szkoły. 

3. Kapituła rozpatruje kandydatury nauczycieli do wyróżnienia i podejmuje decyzję                  

o wyborze nauczyciela do wyróżnienia w drodze głosowania tajnego oraz uzasadnia 

swój wybór. 

4. W przypadku jednakowej liczby głosów na kandydatów decydujący głos w sprawie 

ma Dyrektor Szkoły. 

5. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie ,, Perły Księżnej’’ odbywa się w dn. 



22 listopada na uroczystościach z okazji Święta Szkoły. 

 

 

                                  §5. 

Procedura przyznawania ,, Perły Księżnej’’  

w kategorii „Uczeń” i „Uczeń na szóstkę” 

 

1. W terminie wyznaczony w kalendarzu szkoły społeczność każdej drugiej i trzeciej 

klasy liceum oraz klasy ósmej szkoły podstawowej ZSO nr 2 w Białymstoku wyłania 

na godzinie wychowawczej jednego ucznia - kandydata do wyróżnienia;                                  

w procedurze wyboru kandydata bierze udział wychowawca klasy oraz wszyscy 

uczniowie danej klasy. 

2. Kandydatury spływają do kapituły powołanej przez Dyrektora Szkoły w terminie 

wyznaczonym w kalendarzu szkoły w formie pisemnej wraz z charakterystyką ucznia 

zawierającą uzasadnienie spełniania przez ucznia kryteriów określonych w § 3. 

1) Kapituła składa się z czterech nauczycieli oraz czterech uczniów (trzech uczniów 

liceum i jeden uczeń szkoły podstawowej, będących jednocześnie 

przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego); 

2) Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Szkoły. 

3. Kapituła rozpatruje kandydatury uczniów do wyróżnienia i podejmuje decyzję                       

o wyborze uczniów do wyróżnień w drodze głosowania tajnego oraz uzasadnia swój 

wybór. 

4. W przypadku jednakowej liczby głosów na kandydatów decydujący głos w sprawie 

ma Dyrektor Szkoły. 

5. Uczeń może otrzymać wyróżnienie, o którym mowa w § 3. tylko raz w cyklu nauki 

w liceum i w szkole podstawowej. 

6. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie wyróżnień, o których mowa                  

w § 3. odbywa się w dn. 22 listopada na uroczystościach z okazji Święta Szkoły. 

 

                                  §5a. 

 

1. Honorowe wyróżnienie „Przyjaciel szkoły” przyznawane jest osobie, która                              

w szczególny sposób angażuje się i wspiera życie szkoły w różnych formach. 

2. Prawo zgłoszenia kandydata do wyróżnienia przysługuje w szczególności 

Dyrektorowi szkoły, który do współpracy przy podjęciu decyzji może zaprosić zespół 

kierowniczy i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

3. Honorowe wyróżnienie „Perła Księżnej” w kategorii „Przyjaciel Szkoły” jest 

wręczane podczas uroczystych obchodów Święta Szkoły. 

 

§6. 

Przepisy końcowe 

 

1. Traci moc obowiązujący dotychczas regulamin przyznawania honorowego 

wyróżniania „Perła Księżnej” . 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 roku. 



 


