
REGULAMIN NAGRODY  ABSOLWENT ROKU PSP 15

1. NAGRODA  ABSOLWENT ROKU jest najważniejszym wyróżnieniem,            
jakie może otrzymać uczeń PSP 15.

2. Kandydatem do nagrody ABSOLWENT ROKU może być uczeń klasy ósmej, 
który spełnia następujące kryteria:

a) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75;

b) uzyskał na koniec roku szkolnego wzorową ocenę z zachowania, 

dodatkowo:

 wyróżnia się aktywnością w życiu społeczności szkolnej; 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

 posiada udokumentowane osiągnięcia (dot. konkursów, zawodów, 
olimpiad, pracy na rzecz SU, Młodzieżowej Rady Miasta, pracy na rzecz 
wolontariatu itp).

3. Kandydatów zgłaszać mogą:

 Rada Pedagogiczna

 wychowawca klasy ósmej 

 przedstawiciele SU

 dyrektor szkoły

4. Kandydatów zgłasza się do dyrektora szkoły najpóźniej na dwa dni przed 
końcoworoczną Radą Klasyfikacyjną.

5. Wniosek musi zawierać:

 imię i nazwisko ucznia

 średnią ocen

 ocenę z zachowania

 opis aktywności w życiu społeczności szkolnej

 opis sposobu reprezentowania szkoły na zewnątrz
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 opis osiągnięć (na podstawie dokumentów, np. zaświadczeń, dyplomów, 
artykułów prasowych itp.)

6. Kandydatów opiniuje Kapituła ds. nagrody, którą powołuje dyrektor szkoły. 

7. W skład Kapituły wchodzą: wice-dyrektor, wychowawca, Rzecznik Praw 
Ucznia i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

8. Wychowawcy prezentują swoich kandydatów do Nagrody na końcoworocznej
Radzie Klasyfikacyjnej.

9. Rada Pedagogiczna dokonuje wyboru i podejmuje uchwałę o przyznaniu 
nagrody ABSOLWENTA ROKU.

10. Dopuszcza się nieprzyznanie nagrody, jeżeli w danym roku szkolnym nie ma 
kandydatów spełniających w/w kryteria.

Załączniki:

1) WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY „ABSOLWENT ROKU”  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 15 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY „ABSOLWENT ROKU” 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.NAZWISKO I I.MIĘ...............................................................................................................

2.KLASA ..................................................................................

3.ŚREDNIA OCEN .....................

4.OCENA Z  ZACHOWANIA ...............................................

5.OPINIA O UCZNIU:

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

6.OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

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

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

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

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

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

KĘDZIERZYN-KOŻLE, DNIA ........................                                     PODPIS WYCHOWAWCY KLASY 

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