R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA TYTUŁU „Absolwent Roku”
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie

Cel ogólny: Celem ustanowienia tytułu „Absolwent Roku” jest aktywizowanie uczniów do
wszechstronnego rozwoju poprzez uzyskiwanie wyróżniających wyników w nauce i sporcie,
motywowanie do samodoskonalenia oraz podejmowania działań wpływających na podnoszenie
jakości pracy szkoły i budowanie jej wizerunku w środowisku lokalnym.

Postanowienia ogólne:
1. Tytuł „Absolwent Roku” jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać uczeń
kończący Niepubliczną Szkołę Podstawową „Klucz” w Kętrzynie.
2. O tytuł „Absolwenta Roku” ma prawo ubiegać się każdy uczeńNiepublicznej Szkoły
Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie.
3. Wychowawca klasy monitoruje gromadzenie dokumentacji potwierdzającej
osiągnięcia i zaangażowanie ucznia.
4. Tytuł zdobywa uczeń uzyskujący najwyższą liczbę punktów przyznawanych zgodnie
z zasadami niniejszego regulaminu.
5. Niniejszy regulamin zatwierdza i ewentualne zmiany wnosi Rada Pedagogiczna.
6. Niniejszy regulamin stanowi aneks do „Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej
„Klucz” w Kętrzynie.
7. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do regulaminu.
Działania proceduralne:
1. Dokumentację absolwenta roku analizuje i tytuł „Absolwenta Roku” opiniuje
powołana przez dyrektora szkoły Komisja Konkursowa w skład której wchodzą dwie
osoby wyłonione spośród członków Rady Pedagogicznej i jeden przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego.
2. Komisja wyłania spośród członków przewodniczącego i protokolanta.
3. Kandydata/kandydatów do tytułu „Absolwent Roku” zgłasza wychowawca na trzy dni
przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną dla klas kończących szkołę każdego roku
szkolnego, przedkładając Komisji kartę zgłoszenia kandydata do tytułu „Absolwent
Roku” zawierającą:

•

informację o średniej ocen ucznia i ocenie z zachowania na świadectwie
ukończenia szkoły,

•

sugerowaną przez wychowawcę klasy punktację zgodną z kryteriami,

•

załączone kserokopie zdobytych przez kandydata na „Absolwenta Roku”
dyplomów lub zaświadczeń o uzyskanych osiągnięciach w konkursach, zawodach
sportowych i olimpiadach przedmiotowych na wszystkich etapach cyklu
edukacyjnego.

4. Komisja Konkursowa przyznaje kandydatowi/kandydatom określoną liczbę punktów
uwzględniając następujące kryteria:
a. średnia ocen i ocena z zachowania na świadectwie kończącym cykl
edukacyjny (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
b. udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na szczeblu rejonowym,
c.

inne znaczące osiągnięcia.

5. Kandydat do tytułu „Absolwent Roku” powinien również:
a. mieć wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
b. wykazywać zaangażowanie na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
c. wykazywać zaangażowanie w przedsięwzięcia podnoszące jakość pracy
szkoły.
6. Ilość punktów za udział w konkursach i olimpiadach będzie przyznawana według
następujących zasad:
a. Konkursy, olimpiady – rejonowe:
I miejsce – 4 pkt.
II miejsce – 3 pkt.
III miejsce – 2 pkt.
Wyróżnienie – 2 pkt.
b. Konkursy, olimpiady – wojewódzkie:
I miejsce – 6 pkt.
II miejsce – 5 pkt.
III miejsce – 4 pkt.
Wyróżnienie – 4 pkt.
c. Konkursy, olimpiady – ogólnopolskie (lub międzynarodowe):
I miejsce – 8 pkt.
II miejsce – 7 pkt.
III miejsce - 6 pkt.

Wyróżnienie – 6 pkt.
d. Inne znaczące osiągnięcia – 4 pkt.
7. Uczeń może uzyskiwać punkty w kategorii olimpiad i konkursów wielokrotnie na
różnych etapach edukacyjnych.
8. Ostatecznie o przyznaniu tytułu „Absolwenta Roku” decyduje liczba punktów
przyznanych zgodnie z regulaminem przez Komisję Konkursową.
9. Przewodniczący Komisji Konkursowej opiniującej kandydata do tytułu „Absolwenta
Roku” zapoznaje Radę Pedagogiczną z protokołem obrad komisji na posiedzeniu
klasyfikacyjnym dla uczniów klasy kończącej szkołę.

Załączniki:
1.Karta zgłoszenia kandydata do tytułu „ABSOLWENT ROKU”.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO TYTUŁU „ ABSOLWENT ROKU”
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz” w Kętrzynie
Imię i nazwisko absolwenta: …………………………………………………………..............
Imię i nazwisko wychowawcy klasy:…………………………………………………………
Klasa/ typ szkoły/rok szkolny:…………………………………………………………………
L. P

Kryteria oceny

Punkty
wychowawcy
klasy

Punkty
Komisji

Uwagi

Średnia ocen na
wpisać średnią x
świadectwie ukończenia
5
szkoły
II.
Ocena z zachowania na
wpisać ocenę x 2
świadectwie ukończenia
szkoły.
a) wzorowa – 6 pkt.
b) bardzo dobra – 5 pkt.
III.
Konkursy, olimpiady –
rejonowe
I miejsce
wpisać x 4,0
II miejsce
wpisać x 3,0
III miejsce
wpisać x 2,0
wyróżnienie
wpisać x 2,0
IV. Konkursy, olimpiady wojewódzkie
I miejsce
wpisać x 6,0
II miejsce
wpisać x 5,0
III miejsce
wpisać x 4,0
wyróżnienie
wpisać x 4,0
V.
Konkursy, olimpiady –
ogólnopolskie/
międzynarodowe
I miejsce
wpisać x 8,0
II miejsce
wpisać x 7,0
III miejsce
wpisać x 6,0
wyróżnienie
wpisać x 6,0
VI.
Inne osiągnięcia
wpisać x 4,0
uwzględnione w
„Regulaminie”.
VII. Razem ilość punktów
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów z konkursów, olimpiad itp.
I.

Data zgłoszenia: ………………………
Podpis absolwenta:…………………….

Podpis wychowawcy: …………………

