REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
"ABSOLWENT ROKU"
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW
W WIELICHOWIE

1. Nagroda Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem pod względem osiąganych
wyników dydaktycznych, jakie może otrzymać uczeń kończący szkołę.
2. Kandydatem do nagrody Absolwent Roku jest uczeń klasy trzeciej gimnazjum/ósmej szkoły
podstawowej, który spełnia następujące kryteria:
UCZEŃ GIMNAZJUM:
a) uzyskał średnią ocen w każdym roku ( w klasach I – III) co najmniej – 4,75,
b) otrzymał z zachowania w każdym roku ( w klasach I – III) ocenę wzorową lub bardzo
dobrą.
Ponadto dodatkową liczbę punktów uczeń MOŻE zdobyć dzięki;
a) uzyskaniu co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia z wszystkich części
egzaminu gimnazjalnego,
b) osiągnięciom w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
a) uzyskał średnią ocen w każdym roku (w klasach VII – VIII) co najmniej – 4,75
b) otrzymał z zachowania w każdym roku (w klasach VII -VIII) ocenę wzorową lub bardzo
dobrą.
Ponadto dodatkową liczbę punktów uczeń MOŻE zdobyć dzięki;
a) uzyskaniu co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia z wszystkich części
egzaminu ósmoklasisty,
b) osiągnięciom w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

3. Nad przebiegiem czynności związanych z przyznaniem tytułu Absolwent Roku czuwa
Komisja, w skład której wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
b) pedagog szkolny,
c) przewodniczący Rady Rodziców,
d) opiekun SU,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (nie będący uczniem klasy trzeciej
gimnazjum/klasy ósmej szkoły podstawowej).
4. Kartę nominowania do tytułu Absolwent Roku sporządza wychowawca klasy na druku
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, uwzględniając osiągnięcia ucznia
na najwyższym szczeblu danego konkursu.
5. Wychowawca przekazuje przewodniczącemu Komisji wypełnione karty nominowania
do tytułu Absolwent Roku na 3 dni przed posiedzeniem rocznej klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej.
6. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rocznej
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej nominowanych uczniów do tytułu Absolwent Roku.
7. Absolwentem Roku zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów,
zgodnie z opracowanymi kryteriami.
UCZEŃ GIMNAZJUM:
8. W przypadku remisu ( takiej samej ilości punktów ) zwycięża osoba, która ma wyższą
średnią za naukę w klasie III. Jeżeli jest nadal remis, to bierze się pod uwagę średnią
z klasy II, jeśli nadal wynik nie został rozstrzygnięty, to bierze się średnią z klasy I.
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
9. W przypadku remisu ( takiej samej ilości punktów ) zwycięża osoba, która ma wyższą
średnią za naukę w klasie VIII. Jeżeli jest nadal remis, to bierze się pod uwagę średnią
z klasy VII.
10. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody Absolwent Roku jest ostateczna.
11. Tytuł Absolwent Roku ogłaszany jest podczas uroczystości zakończeniu roku szkolnego.
12. Nagrodę Absolwent Roku stanowią:
a) statuetka Absolwent Roku,

b) pamiątkowy dyplom,
b) informacja umieszczona w Kronice Szkoły i w szkolnych mediach,
c) nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców.
13. Przyjmuje się następujące kryteria punktowania za poszczególne osiągnięcia:
UCZEŃ GIMNAZJUM:
a) średnia ocen w każdym roku nauki (w klasach I - III):
- 4,75-4,85 – 40 pkt. za każdy rok
- 4,86-5,00 –50 pkt. za każdy rok
- 5,01-5,15 – 60 pkt. za każdy rok
- 5,16-5,25 – 80 pkt. za każdy rok
- 5,26-5,35 – 100 pkt. za każdy rok
- 5,36-5,40 – 120 pkt. za każdy rok
- 5,41-5,50 – 140 pkt. za każdy rok
- powyżej 5,50 – 160 pkt. za każdy rok
b) zachowanie:
- wzorowe w każdym roku nauki (w klasach I - III) – 40 pkt. za każdy rok,
- bardzo dobre w każdym roku nauki (w klasach I - III) – 20 pkt. za każdy rok.
c) egzamin gimnazjalny:
Liczba przyznanych punktów jest równa liczbie uzyskanych % z egzaminu; nie może
być jednak niższa niż 75.
d) osiągnięcia w konkursach :
- Konkursy Przedmiotowe ogłaszane przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim:
1) Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2) Wojewódzki Konkurs Chemiczny
3) Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4) Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5) Wojewódzki Konkurs Historyczny
6) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
7) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

8) Wojewódzki Konkurs Matematyczny


laureat - 50 pkt.



zakwalifikowanie się do konkursu na szczeblu wojewódzkim – 20 pkt.

- Zawody sportowe na szczeblach wojewódzkich:


indywidualne



I- III miejsce - 50 pkt.



udział w zawodach – 20 pkt.


grupowe



I- III miejsce - 40 pkt.



udział w zawodach – 10 pkt.

- Inne konkursy przedmiotowe:


laureat - 40 pkt.



udział w konkursie – 10 pkt.

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
a) średnia ocen w każdym roku nauki (w klasach VII -VIII):
- 4,75-4,85 – 40 pkt. za każdy rok
- 4,86-5,00 –50 pkt. za każdy rok
- 5,01-5,15 – 60 pkt. za każdy rok
- 5,16-5,25 – 80 pkt. za każdy rok
- 5,26-5,35 – 100 pkt. za każdy rok
- 5,36-5,40 – 120 pkt. za każdy rok
- 5,41-5,50 – 140 pkt. za każdy rok
- powyżej 5,50 – 160 pkt. za każdy rok
b) zachowanie:
- wzorowe w każdym roku nauki (w klasach VII -VIII) – 40 pkt. za każdy rok,

- bardzo dobre w każdym roku nauki (w klasach VII -VIII) – 20 pkt. za każdy rok.
c) egzamin ósmoklasisty:
Liczba przyznanych punktów jest równa liczbie uzyskanych % z egzaminu; nie może
być jednak niższa niż 75.
d) osiągnięcia w konkursach :
- Konkursy Przedmiotowe ogłaszane przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim:
1) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
2) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
3) Wojewódzki Konkurs Matematyczny


laureat - 50 pkt.



zakwalifikowanie się do konkursu na szczeblu wojewódzkim – 20 pkt.

- Zawody sportowe na szczeblach wojewódzkich:


indywidualne



I- III miejsce - 50 pkt.



udział w zawodach – 20 pkt.


grupowe



I- III miejsce - 40 pkt.



udział w zawodach – 10 pkt.

- Inne konkursy przedmiotowe:


laureat - 40 pkt.



udział w konkursie – 10 pkt.

