1.Загальні положення
1.1Положення розроблене відповідно до п. 5 Положення
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня
2000р. № 964, Примірного положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня
2001р. № 159., Статуту Запорізької гімназії № 71 з
поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міської
ради Запорізької області (п.3.5.7)
1.2. Положення про відзнаку та нагородження учнів і
педагогічних працівників на щорічному загальношкільному
форумі «Гордість гімназії» є чинним положенням з
моменту затвердження його Радою гімназії та радою
педагогічного колективу.
1.3.Для реалізації цього проекту заклад у своїй діяльності
керується постановою Кабінету Міністрів, що затвердила
Порядок надання щорічної винагороди педагогічним
працівникам навчальних закладів за сумлінну працю ,
зразкове виконання своїх службових обов’язків .

1.Нагородження педагогічного
колективу
1.1 Стимулювання та заохочення педагогічної діяльності
Стимулювання педагогічної діяльності сприяє професійному
зростанню вчителя, підвищує його самооцінку та самоповагу,
сприяє запобіганню розчарувань , спонукає до самовдосконалення,
пошуку ефективних форм , методів та прийомів навчання та
виховання учнів.

1.2 .Форми стимулювання:
*моральна;
*матеріальна;
*посадова;
*професійна;

1.3 .Стимулювання та заохочення педагогічної

діяльності:
- представлення до нагородження;
- встановлення категорії, звання;
- повідомлення в газеті « 71 on Line»;
- подання на встановлення звання «Людина року гімназії».

1.4 .Очікувані результати:
*Підвищення результативності навчальної та виховної діяльності;
*Розвиток обдарувань учнів, їх здібностей та інтересів;
*Зростання зацікавлення у пошуково-дослідницькій діяльності;
*Створення умов для саморозвитку та самореалізації учнів;
*Збільшення зацікавленості в навчанні;
*Зростання професійної майстерності, творчої ініціативи та
пошуку;
*Утвердження позитивного іміджу гімназії.
1.5 .Нагородження проводиться за поданням заступника директора

з виховної роботи , заступника директора з навчально-виховної
роботи, педагога –організатора, класних керівників, вчителівпредметників.(Дод. №1,2)

2.1. НОМІНАЦІЯ

2.Номінації
«Переможці олімпіад»

Нагороджуються
Грамотою ,цінним подарунком
учителі, учні яких є переможцями районних, обласних олімпіад та
посіли І, ІІ або ІІІ місце.
2.2. НОМІНАЦІЯ

«Переможці Всеукраїнської
олімпіади»
Нагороджуються

Почесним знаком ,
грамотою,
учителі, учні яких є переможцями Всеукраїнської олімпіади і
посіли І, ІІ, ІІІ місце.

«Переможці професійних та
творчих конкурсів
2.3. НОМІНАЦІЯ

Нагороджуються
грамотою, цінним подарунком, вчителі, які є:
- переможцями конкурсу «Вчитель року»;
- переможцями спортивних змагань;
- переможцями творчих конкурсів.

2.4. НОМІНАЦІЯ

«Переможці

МАН»

Нагороджуються
Почесним знаком,
грамотою,
цінним подарунком
вчителі, учні яких є переможцями МАН і посіли І, ІІ або ІІІ місце.

«За особистий внесок в
розвиток та підтримку іміджу гімназії»
2.5. НОМІНАЦІЯ

Нагороджуються
Почесним знаком,
грамотою,
цінним подарунком
учителі – за особистий внесок та високі досягнення в організації
навчально-виховного процесу , фахову майстерність, виявлення ,
поширення і впровадження в навчально-виховний процес
сучасних прийомів і методів навчання, виявлення та розвиток
обдарованих учнів, підвищення інтересу учнів до поглибленого
вивчення базових дисциплін ,впровадження в практику передового
педагогічного досвіду, прищеплення учням гімназії навичок
дослідницької роботи, стимулювання творчого самовдосконалення
дітей, творчий пошук і вагомий внесок у розвиток та підтримку
іміджу гімназії .
2.6. НОМІНАЦІЯ

«Людина року гімназії»
Нагороджуються

Почесним знаком,
подякою від адміністрації гімназії,
цінним подарунком,
занесенням фотографії та прізвища до Галереї Пошани – громадяни
та працівники, які визначаються радою гімназії із числа вчителів,
батьків, меценатів, хто своєю творчою працею, підтримкою,
значною допомогою зробив вагомий внесок у підтримку іміджу
гімназії .

3.Нагородження
учнівського колективу
гімназії № 71
Нагородження проводиться за поданням заступника
директора з виховної роботи , заступника директора з навчальновиховної роботи, педагога –організатора, класних керівників,
вчителів-предметників.
3.1 .НОМІНАЦІЯ

«Відмінники навчання»
Нагороджуються

значком «Відмінник року»,
цінним подарунком,
учні 2-11 класів за високі досягнення в навчанні та зразкову
поведінку.
3.2 .НОМІНАЦІЯ

«Золотий атестат»
Нагороджуються

Почесним знаком,
грамотою,
цінним подарунком
учні 11-х класів, що відповідають критеріям моделі випускника
гімназії і мають свої виняткові досягнення в навчанні (протягом
усього періоду навчання в гімназії), організаторські здібності,
перемоги у районних та обласних олімпіадах, МАН чи в інших
творчих конкурсах , які сприяли збереженню та примноженню
слави гімназії.
Стимулювання та заохочення навчальної діяльності:
- встановлення звання «Кращий випускник року»;
- фотографія та прізвище заноситься до Галереї Пошани
гімназії;
- надаються рекомендації як кращому випускнику гімназії для
вступу до вузів (у разі необхідності).

3.3 .НОМІНАЦІЯ

«Переможці районних, обласних

олімпіад»
Нагороджуються
значком «Переможець олімпіади»,
цінним подарунком
учні, які є переможцями районних, обласних олімпіад і посіли І, ІІ
або ІІІ місце.

3.4 .НОМІНАЦІЯ «Переможець

Всеукраїнської

олімпіади»
Нагороджуються
Почесним знаком,
значком «Переможець Всеукраїнської олімпіади»,
цінним подарунком
учні , які є переможцями Всеукраїнської олімпіади і посіли І, ІІ або
ІІІ місце.

3.5 .НОМІНАЦІЯ

«Переможці МАН»
Нагороджуються

Почесним знаком,
значком «Переможець МАН»,
цінним подарунком
учні , які є переможцями МАН і посіли І, ІІ або ІІІ місце.

3.6 .НОМІНАЦІЯ

«Кращий клас року»
Нагороджуються

Почесним знаком,
цінним подарунком або екскурсією
класи-переможці (визначаються окремо 1-4 кл.,5-8 кл.,9-11 кл.), які
визначаються педагогічною радою за поданням заступника
директора з виховної роботи, педагога-організатора. Звання
«Кращий клас року» присвоюється за умови, якщо якість знань
учнів класу не знижується або постійно зростає, немає порушень, всі

учні дотримуються Кодексу честі гімназистів, виконують дрес-код
гімназії, не запізнюються на навчальні заняття та не мають
пропусків навчальних занять без поважних причин, активні у
громадському житті гімназії, займають призові місця в шкільних,
районних, обласних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах,
оглядах, беруть участь у роботі учнівського товариства.
Враховується: дієвість органів учнівського самоврядування
класу(актуальність учнівських зборів, проведення цікавих
позакласних заходів, активна участь у шкільних позакласних
заходах , виконання учнями громадських доручень, ставлення учнів
до чергування по гімназії, наявність гарних традицій класу, рівень
вихованості тощо).

4.ВИХОВНА РОБОТА
4.1 .Нагородження проводиться за поданням заступника директора

з виховної роботи , заступника директора з навчально-виховної
роботи, педагога –організатора, класних керівників, вчителівпредметників, завідуючого бібліотекою.
4.2 .Встановлюються звання :

«Патріот гімназії»
«За особистий внесок у суспільне життя гімназії»
«Активіст року»
«Кращий читач»
«Спортсмен року»
«Кращий макулатурер»
«Кращий черговий клас року»

4.3 .Заохочення учнів у позакласній діяльності:

*занесення класним керівником подяки гімназисту в щоденник за
участь у суспільнокорисній та громадській діяльності гімназії;
*вибір в органи гімназійного самоврядування;
*включення до складу групи, що представляє навчальний заклад;
*участь у творчому звіті перед батьками та громадськістю міста;
*відзначення на загальношкільному форумі гімназії, у шкільній
газеті, звітах до РВО;
*включення до сценарію фільму «Гімназія on line».

5.Номінації
«Патріот гімназії»
«За особистий внесок у суспільне життя гімназії»
5.1 . НОМІНАЦІЇ

Нагороджуються
Почесним знаком,
подякою,
цінним подарунком
учні 11 класів , які впродовж всього навчання в гімназії брали
активну участь у громадському житті класу та гімназії, активно
працювали на розвиток та підтримку формування іміджу гімназії ,
які мають виняткові організаторські здібності, проявляли
ініціативність, відповідальність та творчий підхід до підготовки та
проведення шкільних заходів, за значний особистий внесок в
організацію діяльності всіх напрямків роботи в органах дитячого
самоврядування .
5.2 .НОМІНАЦІЯ

«Активіст року»
Нагороджуються

значком «Активіст року»,
цінним подарунком,
подякою
учні, які проявляють активність, ініціативність, відповідальність у
підготовці та проведенню загальношкільних виховних заходів, за
участь в організації діяльності органів дитячого самоврядування, у
благодійних акціях, за перемоги у творчих конкурсах гімназії,
району, міста.
5.3 .НОМІНАЦІЯ

«Кращий макулатурер»

Нагороджуються
значком «Кращий макулатурер»,
цінним подарунком
учні, які протягом навчального року здали найбільшу кількість
макулатури – одноразово – не менш ніж 100 кг
за рік – не менш ніж 200 кг.
5.4 .НОМІНАЦІЯ

«Найкращий читач»

Нагороджуються
значком «Найкращий читач»,
цінним подарунком
учні , які протягом навчального року були найактивнішими
читачами шкільної бібліотеки, брали участь у бібліотечних
позакласних заходах , які є переможцями районного конкурсу
«Кращий читач року» і посіли І, ІІ або ІІІ місце.
5.5 .НОМІНАЦІЯ

«Спортсмен року»

Нагороджуютьс
я значком «Спортсмен року»,
цінним подарунком
учні 5-12 класів, які посіли призові місця у спортивних
змаганн
ях за честь гімназії районного, міського, обласного рівня, за
активну участь у організації спортивної роботи гімназії.
5.6 .НОМІНАЦІЯ

«Кращий черговий клас року»
Нагороджуються

Подякою ,
цінним подарунком або екскурсією
класи – переможці (серед 6-11 класів), які під час чергування по
гімназії проявили сумлінне ставлення до обов’язків чергового та
отримали якнайбільше високих оцінок від адміністрації гімназії
під час чергування.
5.7. НОМІНАЦІЯ «Лідер учнівського самоврядування»
Нагороджуються
Подякою, подарунком учні 5-11 класів , які проявили
активність, ініціативність, відповідальність, за участь у
організації
діяльності органів дитячого самоврядування, активну участь у
підготовці та проведенню загальношкільних заходів, активну
участь підготовці і проведенні благодійних акцій.
6.Матеріально-фінансове
забезпечення проекту
Матеріально-фінансове забезпечення цього проекту здійснюється
відповідно за рахунок:

- коштів благодійного фонду «Мрія»;
- спонсорських внесків.

