1.Загальні положення:
1.1.Положення розроблене відповідно до Законів України ст.54 «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Статуту Запорізької гімназії № 71 з поглибленим
вивченням іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області (п.3.5.7) та
Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000р
№ 898 «Про Порядок надання щорічної винагороди педагогічним працівникам
навчальних закладів за сумлінну працю , зразкове виконання своїх службових
обов’язків» ;
1.2. Положення про відзнаку та нагородження учасників освітнього процесу на
щорічному загальношкільному форумі «Гордість гімназії» є діючим положенням
з моменту затвердження його педагогічною радою гімназії (педагогічна рада
Запорізької гімназії № 71 від 30.08.2021, протокол № 1) .
1.Нагородження педагогічного колективу(ст.54 Закону України «Про освіту»)
1.1Стимулювання та заохочення педагогічної діяльності
З метою визначення успіхів у своїй професійній діяльності та педагогічної
ініціативи , виконання вимог освітньої програми, дотримання принципів
академічної доброчесності , досягнення високих результатів
навчання,
передбачених стандартом освіти, розроблення та впровадження авторських
навчальних програм , освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед
методик компетентнісного навчання, участь у громадському самоврядуванні
закладу освіти
1.2.Стимулювання та заохочення педагогічної діяльності:
- представлення до нагородження;
- встановлення категорії, звання;
- повідомлення у Вайбер-спільнотах «71 onLine», Інстаграм, Фейсбук;
- подання на встановлення звання «Людина року» (по гімназії).
1.3.Нагородження проводиться за поданням адміністрації гімназії;
2.Номінації
2.1. НОМІНАЦІЯ

«ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД»

Нагороджуються
Почесним знаком, грамотою ,цінним подарунком
учителі, учні яких є
переможцями районних, обласних, Всеукраїнських учнівських олімпіад та посіли
І, ІІ або ІІІ місце.

2.2. НОМІНАЦІЯ «Переможці професійних та творчих конкурсів
Нагороджуються
грамотою , цінним подарунком, вчителі, які є:
- переможцями конкурсу «Вчитель року»;
- переможцями професійних конкурсів різних рівнів;
- переможцями спортивних змагань та творчих конкурсів різних рівнів.
2.3.НОМІНАЦІЯ «Переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів малої академії наук України»
Нагороджуються
Почесним знаком,
грамотою, цінним подарунком
переможцями МАН і посіли І, ІІ або ІІІ місце.

вчителі, учні яких є

2.4. НОМІНАЦІЯ «За особистий внесок в розвиток та підтримку іміджу
гімназії»
Нагороджуються
Почесним знаком, грамотою, цінним подарунком учителі – за особистий
внесок та високі досягнення в організації освітнього процесу ,
виявлення та
розвиток обдарованих учнів, впровадження в практику передового педагогічного
досвіду, творчий пошук та вагомий внесок у підтримку позитивного іміджу
гімназії .
2.5. НОМІНАЦІЯ «Людина року »
Нагороджуються
Почесним знаком, подякою від адміністрації гімназії, цінним подарунком,
занесенням фотографії і прізвища до Галереї Пошани учасники освітнього
процесу, які визначаються із числа вчителів, батьків, хто своєю творчою працею,
підтримкою, значною допомогою зробив вагомий внесок
у підтримку іміджу
гімназії .

3. Нагородження здобувачів освіти гімназії № 71
За високі досягнення у навчанні, дослідницькій , пошуковій, науковій
діяльності, спортивних змаганнях та творчих конкурсах
Нагородження проводиться за поданням адміністрації гімназії, класних
керівників, вчителів-предметників, педагога –організатора, соціального педагога,
психолога
3.1.НОМІНАЦІЯ

«За високі досягнення у навчанні»

Нагороджуються
значком «За високі досягнення у навчанні», цінним подарунком, учні 1-11 класів
за високі досягнення в навчанні,передбачених стандартом освіти, виконання вимог

освітньої програми, дотримання принципі академічної доброчесності, виконання
установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти,
3.2.НОМІНАЦІЯ

«Переможці олімпіад»

Нагороджуються
значком «Переможець олімпіади», грамотою, цінним подарунком учні, які є
переможцями районних, обласних , Всеукраїнських учнівських олімпіад і посіли І,
ІІ або ІІІ місце.
3.3.НОМІНАЦІЯ
«Переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів малої академії наук України»
Нагороджуються
Почесним знаком, значком «Переможець МАН», цінним подарунком учні , які
є переможцями МАН і посіли І, ІІ або ІІІ місце.
3.4.НОМІНАЦІЯ

«Кращий клас року»

Нагороджуються
Почесним знаком, цінним подарунком або екскурсією класи-переможці ( окремо
для учнів 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.), які визначаються зведеними даними за
поданням адміністрації гімназії , педагога-організатора ,соціального педагога,
лідерів учнівського самоврядування .
Звання «Кращий клас року» присвоюється за умови, якщо:
* рівень знань учнів класу не знижується , або постійно зростає;
* учні дотримуються принципі академічної доброчесності;
* клас не має порушень, всі учні дотримуються Правил поведінки учнів ;
* активні у громадському житті гімназії;
* перемоги у конкурсах різних рівнів доведені кількістю призових місць;
* учні класу є активними учасниками учнівського самоврядування;
* учні класу є амбасадорами та керівниками шкільних Клубів;
* дієвість органів учнівського самоврядування класу(актуальність учнівських
зборів, активна участь у шкільних позакласних заходах , виконання учнями
громадських доручень, ставлення учнів до чергування по гімназії, наявність
традицій класу тощо).
4.ВИХОВНА РОБОТА
4.1.Нагородження проводиться за поданням адміністрації гімназії , педагога –
організатора, класних
керівників,
вчителів-предметників, завідуючого
бібліотекою, соціального педагога, психолога.
4.2.Встановлюються звання :
«Патріот гімназії»
«За особистий внесок у суспільне життя гімназії»
«Активіст року»

«Лідер бібліотечної справи»
«Спортсмен року»
«Волонтер року»
«Кращий макулатурер»
«Кращий черговий»
«Кращий черговий клас року»
«Лідер учнівського самоврядування»
«Лідер Клубного руху»
«Лідер School- Media» (створення контенту для офіційних сторінок гімназії у
соціальних мережах).
4.3.Заохочення учнів у позакласній діяльності:
*винесення подяки здобувачу освіти адміністрацією гімназії, класним керівником
за участь у суспільно-корисній та громадській діяльності гімназії;
*надання рекомендацій на вибір в органи гімназійного самоврядування;
*включення до складу групи, що представляє заклад освіти на громадських
заходах;
* надання можливості щодо участі у міських та обласних заходах , акціях,
конкурсах ;
*включення до сценарію фільму «Гімназія online»;
*нагородження на щорічному загальношкільному форумі «Гордість гімназії».
5.Номінації
5.1.НОМІНАЦІї «Патріот гімназії»
«За особистий внесок у суспільне життя гімназії»
Нагороджуються
Почесним знаком, подякою, цінним подарунком учні 11 класів , які впродовж
всього навчання в гімназії приймали 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 учнівського самоврядування
5.2.НОМІНАЦІЯ

«Активіст року»

Нагороджуються
Значком «Активіст року», цінним подарунком, подякою учні, які проявляють
активність, ініціативність, відповідальність, активну участь у підготовці та
проведенню загально шкільних виховних заходів, за участь в
організації
діяльності органів дитячого самоврядування, активну участь у благодійних акціях,
активну участь та 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

«Лідер бібліотечної справи»

Нагороджуються
значком «Найкращий читач», цінним подарунком, учні , які протягом навчального
року були самими активними читачами шкільної бібліотеки, приймали участь у
бібліотечних позакласних заходах , які є переможцями конкурсів бібліотечного
напрямку різних рівнів і посіли І, ІІ або ІІІ місце.
5.5.НОМІНАЦІЯ

«Спортсмен року»

Нагороджуються
значком «Спортсмен року», цінним подарунком учні 5-12 класів, які посіли
призові місця у спортивних змаганнях різних рівнів та брали активну участь в
організації спортивної роботи гімназії.
5.6.НОМІНАЦІЯ

«Кращий черговий клас року»
«Кращий черговий учень року»

Нагороджуються
Подякою , цінним подарунком або екскурсією класи/учні – переможці (серед 611 класів), які під час чергування по гімназії проявили сумлінне ставлення до
обов’язків чергового, забезпечили під час свого чергування в закладі освіти
безпечне освітнє середовище.
5.7. НОМІНАЦІЯ «Лідер учнівського самоврядування»
Нагороджуються
Подякою, подарунком учні 5-11 класів , які проявили активність, ініціативність,
відповідальність, брали активну участь в
організації діяльності органів
учнівського самоврядування, підготовці та проведенні загальношкільних заходів
та благодійних акцій, є керівником одного із шкільних клубів .
6.Матеріально-фінансове забезпечення
проекту
Матеріально-фінансове забезпечення цього проекту здійснюється відповідно за
рахунок:
- коштів благодійного фонду «Мрія»;
- спонсорських внесків.

