Regulamin wyboru Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach

REGULAMIN WYBORU ABSOLWENTA ROKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W STUDZIENICACH
Podstawa prawna: § 25 ust. 4, pkt 10 Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach

§1
Postanowienia ogólne
1. Kandydatem do nagrody jaką jest nadanie tytułu „Absolwent Roku”, może być uczeń kończący
szkołę, który spełnia następujące kryteria:
1) średnia ocen uzyskana przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły wynosi co najmniej
4,75; w wyjątkowej sytuacji średnia ocen uzyskana przez ucznia może wynosić mniej niż 4,75
(ale co najmniej 4,5);
2) ocena zachowania: co najmniej bardzo dobra;
3) ucznia cechuje nienaganna kultura osobista;
4) uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach;
5) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, angażuje się w działania na rzecz innych.
2. Nagroda ma na celu promowanie wśród uczniów aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do
samodoskonalenia, osiągania wysokich wyników w nauce i innych sukcesów.
§2
Zasady przyznawania nagrody
1. O tytuł „Absolwent Roku” ubiegać się mogą uczniowie, którzy sporządzą pisemne zestawienie
wszystkich swoich osiągnięć w klasach VI – VIII.
1) W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzcy można uwzględnić również sukcesy z klas
młodszych.
2. Wniosek o przyznanie tytułu sporządzają wychowawcy klas VIII na podstawie zestawienia osiągnięć
uczniów, przyznając punkty wg ustalonych kryteriów.
3. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
4. Na podstawie przedstawionych wniosków rada pedagogiczna podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu
„Absolwent Roku” .
5. Absolwent Roku zostaje wyróżniony statuetką, dyplomem, wpisem do kroniki szkoły oraz
umieszczeniem zdjęcia w galerii absolwentów.
6. Nagroda Absolwent Roku wręczana jest na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.
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§3
Wzór wniosku o przyznanie tytułu „Absolwent Roku”
1. Nazwisko i imię ucznia……………………………….........…..
2. Klasa……………………………
3. Punkty otrzymane przez ucznia za:
1) średnią ocen ............
2) zachowanie ............
3) wynik egzaminu ósmoklasisty .............
4) udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach:
a) międzynarodowych i ogólnopolskich ...................,
b) wojewódzkich i rejonowych ......................,
c) międzyszkolnych i powiatowych ...................,
5) praca w organizacjach szkolnych /samorząd uczniowski, spółdzielnia uczniowska i inne/ ..........,
6) zaangażowanie społeczne /samorząd klasowy, wolontariat i inne/ ..............,
7) inne znaczące formy aktywności na rzecz szkoły i środowiska ...............
8) frekwencja ................... .

§4
Punktacja, wg której oceniane są osiągnięcia uczniów
nominowanych do tytułu „Absolwent Roku”
1. Średnia ocen – min. 4,75; przyznaje się 1 pkt za każde przekroczenie średniej o 0,05.
2. Ocena zachowania - co najmniej bardzo dobra; przyznaje się 1 pkt za ocenę wyższą.
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty - za najwyższy w szkole sumaryczny wynik egzaminu ósmoklasisty 3pkt, za drugi wynik w szkole - 2 pkt, za trzeci - 1 pkt.
4. Konkursy, olimpiady, zawody i inne /indywidualne/:
1) etap międzyszkolny i powiatowy: I m. - 3pkt., II m. - 2pkt., III m. - 1,5pkt., wyr. - 1pkt., udział 0,5pkt
2) etap wojewódzki i rejonowy: I m. - 4pkt., II m. - 3pkt., III m. - 2pkt., wyr. - 1pkt., udział - 0,5pkt
3) etap międzynarodowy i ogólnopolski: I m. /laureat - 6pkt., II m. /finalista - 5pkt, III m.
/wyróżnienie - 3pkt., IV/V m. - 2pkt, udział - 1pkt.
5. Aktywność na terenie szkoły i środowiska - w ocenie uwzględnia się pracę w Radzie Klasy,
Samorządzie Uczniowskim, organizacjach szkolnych, organizowanie imprez klasowych i szkolnych
i inną działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska - przyznaje się 1 pkt za każdy rodzaj aktywności.
6. Inne osiągnięcia w pracy artystycznej, społecznej i itp. (udokumentowane dyplomem,
podziękowaniem, zaświadczeniem, itp.) - za każde 2pkt.
7. Frekwencja od 0 - 2pkt.
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§5
Inne nagrody dla absolwentów
1. Rada Pedagogiczna może wnioskować o nagrodę lub nagrody dla najlepszych absolwentów ósmych
klas szkół podstawowych Gminy Pszczyna do Burmistrza Pszczyny. Do wyboru tych absolwentów
stosuje się kryteria niniejszego regulaminu. Nagrodzeni uczniowie są zaproszeni na uroczystą galę,
podczas której nagrody są wręczane przez Burmistrza Pszczyny.
2. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy ma prawo podjęcia decyzji w sprawie przyznania
Nagrody Specjalnej, biorąc pod uwagę szczególnie wyróżniającą się postawę lub szczególne
osiągnięcia ucznia w pracy społecznej, samorządowej, kulturalnej, etc.
§6
Postanowienia końcowe
1. Traci moc Regulamin wyboru "Absolwenta Roku" Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach
przyjęty Uchwałą RP nr 5/02/03 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Studzienicach w dniu 27.08.2002 r.
2. Regulamin oraz jego nowelizacje zostają przyjęte przez Radę Pedagogiczną uchwałą.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin przyznawania nagrody Absolwent Roku w obecnym brzmieniu został uchwalony
przez Radę Pedagogiczną 14.05.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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