
Положення про присудження премії імені Павла Ніконова 

 

Мета : вшанування пам’яті випускника школи Павла Ніконова, відзнака учнів, які 

мають активну громадянську позицію,  проявляють почуття толерантності та  

патріотизму, беруть  активну участь у  житті школи, ведуть здоровий спосіб життя 

та активно займаються спортом, навчаються наполегливо та із зацікавленістю, 

викликають повагу вчителів та однокласників. 

Етапи проведення конкурсу 

Етап 1 (Аналітичний,1):    01.09. – 01.12; 

Етап 2 (Підсумковий,1): 19 грудня – підведення підсумків та присудження премії 

Етап 3 (Аналітичний,2):    20.12. – 05.05; 

Етап 4 (Підсумковий,2): 15 травня– підведення підсумків та присудження премії 

Вимоги до учасника-номінанта 

1. Участь у конкурсі беруть усі учні 8-11 класів КЗО ССЗШ № 142 еколого-

економічного профілю.  

2. Номінантом може бути будь-який учень класу, якого було обрано класним 

колективом.  

3. Від кожного класу номінується лише один учень або учениця.  

4.  Номінантами можуть бути учні, які: 

 мають активну громадянську позицію, з повагою відносяться до 

історичного минулого і сучасного життя Батьківщини, розуміють 

свою причетність до всіх подій, які відбуваються в Україні; 

 позитивно сприймають навколишній світ, проявляють почуття власної 

гідності, самоповаги;  

 основними рисами характеру є доброта, скромність, правдивість, 

повага до інших, толерантність, здатність відстоювати власну думку, 

не піддаватись чужому впливу; 

 беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та 

класу, у культмасових заходах; 

 ведуть здоровий спосіб життя та активно займаються спортом; 

 навчаються наполегливо, із зацікавленістю, в силу своїх можливостей; 

 викликають повагу вчителів та однокласників, мають схвальні відгуки 

від учнів школи та педагогічних працівників.  

 

 



Підведення підсумків 

1.  На класних зборах учні заповнюють анкету «Критерії оцінювання номінанта на 

премію ім. Павла Ніконова»  (див. Додаток 1) та визначають номінанта від класу. 

2. Староста класу доводить прізвище та ім’я номінанта до Ради лідерів школи. 

3. Рада лідерів обирає трьох номінантів шляхом голосування. 

4. Рада лідерів виходить з клопотанням перед педагогічною радою щодо 

погодження з трьох номінантів, які отримали більшість голосів, єдиного 

номінанта на присудження премії. 

5. Погодження кандидатури номінанта на педагогічні раді. 

6. Кандидатура номінанта затверджується Радою школи. 

Нагородження 

1. Преміювання здійснюється за ініціативою та матеріальною підтримкою ГО 

«Родинне коло загиблих Героїв». 

2. Нагородження номінантів-переможців 1 та 2 етапів відбувається на урочистому 

мітингу, присвяченому річниці з Дня народження П. Ніконова (19 грудня). 

3. Нагородження номінантів-переможців 3 та 4 етапів відбувається на Святі 

Останнього дзвоника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

Критерії оцінювання номінанта на премію ім. Павла Ніконова 

 

 

 

 

№ Назва критерію           Оцінка за шкалою від 1-5 

балів 

 класним 

керівником  

учнівським 

колективом 

1 Наявність морально-духовних 

цінностей 

  

2 Дотримання правил ввічливості та 

толерантності 

  

3 Дотримання правил статуту школи   

4 Наявність активної громадянської 

позиції 

  

5 Дотримання здорового способу 

життя та активне заняття спортом 

  

6 Активна участь у громадському 

житті класу та школи 

  


