
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

„ABSOLWENT ROKU” 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH 

 

1. Tytuł „Absolwent Roku” jest najwyższym wyróżnieniem za wyniki w nauce, 

sukcesy naukowe oraz aktywną i twórczą postawę życiową, jakie może 

otrzymać uczeń kończący naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach. 

2. Kandydatem do tytułu „Absolwent Roku” jest uczeń klasy ósmej, który 

spełnia następujące kryteria: 

a) uzyskał średnią ocen w klasach 4-8 co najmniej – 4,75, 

b) otrzymał wzorową ocenę zachowania w każdym roku szkolnym, 

c) posiada znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych 

na różnych szczeblach, 

d) wyróżnia się swoją postawą społeczną poprzez aktywne i twórcze 

uczestnictwo w pracach Samorządu Szkolnego lub Klasowego, w zajęciach kół 

zainteresowań zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami,  a także poprzez 

angażowanie się w życie szkoły i działalność charytatywną, 

a) osiągnął wysoką frekwencję w każdym roku szkolnym. 

3. Nad przebiegiem czynności związanych z przyznaniem tytułu „Absolwent 

Roku” czuwa Komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą: 

a) Wicedyrektor – przewodniczący Komisji, 

b) trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 

c) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

4. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący załącznik nr 3 do 

regulaminu. 

5. Nazwiska uczniów nominowanych do tytułu „Absolwent Roku” zgłasza 

wychowawca klasy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 

6. Wychowawca przekazuje przewodniczącemu Komisji wypełnione karty 

nominowania do tytułu „Absolwent Roku” na tydzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Pedagogicznej na rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej nominowanych uczniów do 

tytułu „Absolwent Roku”. 

8. W przypadku równej liczby punktów tytuł „Absolwent Roku” otrzymuje 

uczeń, który uzyskał wyższy wynik z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty. 

9. „Absolwentem Roku” zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą sumaryczną 

liczbę punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami, stanowiącymi załącznik nr 1 

do regulaminu. 

10. Decyzja Komisji o przyznaniu tytułu „Absolwent Roku” jest ostateczna. 

11. Tytuł „Absolwent Roku” jest ogłaszany na uroczystym apelu z okazji 

zakończenia nauki w szkole podstawowej. 

12. Tytuł „Absolwent Roku” stanowią: 



a) pamiątkowy dyplom, 

b) informacja umieszczona w Kronice Szkoły oraz na stronie internetowej 

szkoły  

c) nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców. 

13. Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie uczniów i 

rodziców/prawnych opiekunów o zasadach przyznawania tytułu „Absolwent 

Roku”. 

14. Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Kryteria przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia 

w ubieganiu się o tytuł „Absolwent Roku”: 

1. Średnia ocen w klasie w każdym roku nauki (w klasach 4-8): 

a) 4,75-5,00 – 10pkt. 

b) 5,01-5,15 – 15pkt. 

c) 5,16-5,25 – 20pkt. 

d) 5,26-5,35 – 25pkt. 

e) 5,36-5,40 – 30pkt. 

f) 5,41-5,50 – 35pkt. 

g) powyżej 5,50 – 40pkt. 

2. Osiągnięcia w konkursach : 

Konkursy przedmiotowe i zawody sportowe organizowane przez Kuratora 

Oświaty i Związek Sportowy: 

a) laureat – 150pkt. 

b) finalista – 100pkt. 

c) najlepszy wynik w szkole – 20pkt. 

Konkursy i zawody sportowe zewnętrzne 

a) I miejsce – 100 pkt. 

b) II miejsce – 80pkt. 

c) III miejsce – 50pkt. 

d) wyróżnienie – 20 pkt. 

Konkursy i zawody wewnątrzszkolne: 

a) I miejsce – 50pkt. 

b) II miejsce – 20pkt. 

c) III miejsce – 10pkt. 



d) najlepszy wynik w szkole – 5pkt. 

2. Postawa społeczna: 

a) systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań – 5pkt. 

b) działalność charytatywna – 10 pkt. 

c) aktywna praca w organizacjach szkolnych – 5 pkt. 

d) działania ucznia podczas organizacji uroczystości szkolnych: 

a) od1 do 2 razy – 5 pkt. 

b) od 3 – 5 razy – 10 pkt. 

c) ponad 5 razy – 15 pkt. 

2. Frekwencja: 

a) 100% frekwencja – 20 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Karta zgłoszenia ucznia do tytułu „Absolwent Roku”: 

 

Nazwisko i imię kandydata: 

…............................................................................................klasa…........... 

 

1. Średnia ocen w klasie: IV….......... V ............VI......... VII ............VIII.......... 

2. Osiągnięcia w konkursach :(podać nazwę konkursu i rok szkolny) 

Konkursy Przedmiotowe i zawody sportowe organizowane przez Kuratora 

Oświaty i Związek Sportowy: 

a) laureat – 

…............................................................................................................................. 

b) finalista – 

…............................................................................................................................ 

c) najlepszy wynik w szkole – 

…............................................................................................................... 

…............................................................................................................................. 

Konkursy i zawody sportowe zewnętrzne 

a) I miejsce –

…........................................................................................................................... 

b) II miejsce – 

…......................................................................................................................... 

c) III miejsce –

............................................................................................................................ 

d) Wyróżnienie – 

….................................................................................................................... 

Konkursy i zawody wewnątrzszkolne: 

a) I miejsce – 

….......................................................................................................................... 

b) II miejsce – 

…......................................................................................................................... 

c) III miejsce – 

…........................................................................................................................ 

d) najlepszy wynik w szkole – 

…............................................................................................................... 

…............................................................................................................................. 

2. Postawa społeczna: 

Czy nominowany do tytułu: 

a) brał systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań (wymienić rodzaje 

zajęć) 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 



b) organizował lub brał udział w akcjach charytatywnych :( jeżeli tak to proszę 

opisać) 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

c) aktywna postawa na rzecz szkoły (jakie pełnił funkcje). 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

d) działania ucznia podczas organizacji uroczystości szkolnych:(zaznacz X 

właściwą odpowiedź) 

od1 do 2 razy – …......... 

od 3 – 5 razy – ….......... 

ponad 5 razy – ….......... 

Proszę opisać konkretne działania. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................. 

2. Frekwencja: 

a) Czy uczeń ma 100% frekwencję? Wpisz tak lub nie przy odpowiedniej klasie 

IV….......... V ............VI......... VII ............VIII.......... 

 

 

 

Data i podpis wychowawcy:  

 

…................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Pieczęć szkoły 

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej w celu wyłonienia „Absolwenta 

Roku” 

 

Dnia …..................................................... w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Lędzinach Komisja w składzie: 

przewodniczący:….................................................................................................. 

członkowie- przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

…..…................................................................................ 

…....................................................................................... 

…....................................................................................... 

opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

…...................................................................................... 

dokonała weryfikacji zgłoszeń do tytułu „Absolwent Roku”. 

Do tytułu zgłoszono …................. osób. Nominowani uczniowie uzyskali 

następujące ilości punktów: 

Lp. Nazwisko i imię, klasa, liczba punktów 

1.  ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………… 

Tytuł „Absolwent Roku” otrzymuje uczeń/uczennica klasy …............................. 

….............................................................................................................................  

 

 

Podpisy Komisji: 

przewodniczący: …............................................................................................. 

członkowie: …..….............................................................................................. 

…......................................................................................................................... 

…........................................................................................................................ 

…........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU „ABSOLWENT ROKU” 

 

1. Konkurs „Absolwent Roku” organizowany jest w celu wyłonienia 

najlepszego ucznia spośród klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach. 

2. Intencją konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej 

i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania 

wyróżniających wyników w nauce. 

3. Kandydatem do konkursu „Absolwent Roku” jest uczeń klasy ósmej, 

który spełnia następujące kryteria: 

a) uzyskał średnią ocen w każdym roku (w klasach 4-8) 

co najmniej – 4,75, 

b) otrzymał wzorową ocenę zachowania w każdym roku (w klasach 4-8 ), 

c) ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wiedzowych, 

artystycznych lub sportowych na różnych szczeblach, 

d) aktywnie i systematycznie uczestniczył w pracy organizacji szkolnych, 

pozaszkolnych i w zajęciach kół zainteresowań zgodnie z indywidualnymi 

predyspozycjami, 

e) ma wysoką frekwencję w każdym roku, 

f) wykazuje się działalnością społeczną, 

g) cechuje się nienaganną postawą ucznia. 

4. Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Komisja Konkursowa, w skład której 

wchodzi: 

a) Przewodniczący – wicedyrektor, 

b) Rada Pedagogiczna ( 3 przedstawicieli), 

c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członków Komisji Konkursowej mianuje Dyrektor szkoły. 

6. Kandydatów do tytułu „Absolwenta Roku” zgłaszają wychowawcy klas na 

tydzień przed posiedzeniem rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

7. Wychowawcy wypełniają karty zgłoszeń według załączonego 

wzoru i przekazują przewodniczącemu komisji (Załącznik nr 2). 

8. Komisja konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu 

określoną ilość punktów według zasad wymienionych w Załączniku 

nr 1. 

9. Laureatem Konkursu „Absolwent Roku” zostaje uczeń , który uzyska 

największą ilość punktów. 

10. Nagrody dla laureata konkursu to: 

a) pamiątkowy dyplom, 

b) informacja umieszczona w Kronice Szkoły oraz na stronie internetowej 

szkoły  

c) nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców. 

10. Regulamin zatwierdza i zmian w nim dokonuje Rada Pedagogiczna. 


