REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU
1. Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Czersku (określanego dalej jako NASz) może otrzymać uczeń, którego charakteryzuje
samodzielność, twórczość, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancyjność, szacunek wobec
członków społeczności szkolnej oraz prawa szkolnego, obowiązkowość i punktualność.
Ponadto kandydat do tytułu NASz uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce, osiąga
sukcesy w konkursach przedmiotowych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, z zachowania ma ocenę wzorową, w klasach
IV – VI uzyskał promocję z wyróżnieniem i na Sprawdzianie uzyskał przynajmniej 75%
możliwych do uzyskania punktów.
2. Kandydaci do tytułu NASz typowani są przez swoich wychowawców, którzy
przygotowują zestawienie osiągnięć ucznia w klasach IV – VI zgodnie z załączonym
schematem (załącznik nr 2). Wychowawca przedstawia dokumentację dotyczącą danego
ucznia do wicedyrektora szkoły ds. dydaktycznych do dnia 31 maja danego roku
szkolnego. Wychowawca może typować najwyżej trzech kandydatów.
3. Wicedyrektor szkoły weryfikuje dokumentację złożoną przez wychowawców pod
względem jej poprawności formalnej oraz zgodności z zasadami niniejszego Regulaminu.
Podczas prac szkolnej komisji konkursowej pełni funkcję przewodniczącego.
4. Konkurs o tytuł NASz rozstrzyga szkolna komisja w składzie: dyrektor szkoły,
wicedyrektorzy, pedagog szkolny, przewodniczący RR oraz jego zastępca,
przedstawiciele RP (nauczyciel klas I – III, 2 nauczycieli klas IV – VI), przedstawiciel SU
(uczeń klasy V). Obecność członków komisji jest obowiązkowa. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności któregoś z członków komisji dyrektor szkoły wyznacza
jego zastępcę spośród członków RP lub RR. Liczba członków komisji musi być
nieparzysta.
5. Posiedzenie szkolnej komisji konkursowej jest tajne. Do zadań komisji należy zapoznanie
się z dokumentacją zawierającą zestawienie działalności poszczególnych uczniów oraz
wybór NASz zgodnie z zasadami Regulaminu.
6. Zestawienie obszarów działalności ucznia, które wpłyną na rozstrzygnięcie konkursu oraz
zasady punktacji zawiera załącznik nr 1.
7. Łączna liczba punktów uzyskanych z działów I, II, III (załącznik nr 1) decyduje o
wyłonieniu przez komisję dwóch uczniów najbardziej zasługujących na tytuł Najlepszego
Absolwenta Szkoły. Kto nim zostanie, decyduje komisja w drodze głosowania.
8. Każdy członek komisji jest zobowiązany do oddania ważnego głosu. Decyzja zapada
zwykłą większością głosów i jest ostateczna.
9. W szczególnym przypadku, gdy liczba punktów osiągnięta przez dwóch wyłonionych
uczniów zdecydowanie wskazuje zwycięzcę, dopuszcza się rezygnację z głosowania.
Kandydat ten otrzymuje automatycznie tytuł NASz.

10. O decyzji dyrektor szkoły powiadamia absolwentów na tydzień przed uroczystością
zakończenia roku szkolnego. Do tego czasu członków szkolnej komisji konkursowej
obowiązuje tajemnica.
11. Podczas inauguracji ukończenia szkoły przez szóstoklasistów NASz otrzymuje nagrodę
rzeczową, pamiątkową plakietkę, wpis do szkolnej kroniki oraz list pochwalny do
rodziców.
12. Regulamin może zostać znowelizowany w drodze uchwały RP i po zaopiniowaniu przez
SU.
13. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez RP w dniu ...

ZAŁĄCZNIK nr 1
I. WYNIKI W NAUCE
1. Średnia ocen uzyskana na świadectwie w klasach IV – VI x 10.
2. Suma punktów za Sprawdzian.
II. UDZIAŁ I OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH
1. Suma punktów za uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych w klasach IV - VI.
Punkty za indywidualny udział w konkursach, olimpiadach, zawodach przyznaje się
według zasad określonych w poniższej tabeli:
SZCZEBEL (ZAKRES
WYNIK
LICZBA PUNKTÓW
TERYTORIALNY)
I miejsce
4
ETAP SZKOLNY
II miejsce
3
III miejsce
2
udział
1
I miejsce
5
ETAP GMINNY
II miejsce
4
III miejsce
3
udział
2
I miejsce
8
ETAP POWIATOWY/
REJONOWY
II miejsce
7
III miejsce
6
IV miejsce
5
wyróżnienie
4
udział
3
I miejsce lub tytuł laureata
12
ETAP WOJEWÓDZKI
II miejsce lub tytuł finalisty
10
III miejsce
9
IV miejsce
8
V miejsce
7
VI miejsce, wyróżnienie
6
udział
5
12
ETAP OGÓLNOPOLSKI I miejsce
II miejsce lub tytuł laureata
10
III miejsce
9
IV – VI miejsce
8
VII – X miejsce,
7
wyróżnienie
udział
5
ETAP WOJEWÓDZKI
kuratoryjnego konkursu
Tytuł laureata
15
-j. polski z historią
Tytuł finalisty
-matematyka z przyrodą
10

Punkty za udział ucznia w zawodach i konkursach drużynowych przyznaje się według
schematu:

ZAWODY SPORTOWE
SZCZEBEL (ZAKRES
TERYTORIALNY)
ETAP SZKOLNY ETAP
GMINNY
ETAP POWIATOWY/
REJONOWY
ETAP WOJEWÓDZKI

ETAP OGÓLNOPOLSKI

WYNIK
I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
udział
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
udział
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV – VI miejsce
udział

LICZBA PUNKTÓW
3
2
1
4
3
2
1
6
5
4
3
2
7
6
5
4
3

KONKURSY WIEDZY
SZCZEBEL (ZAKRES
TERYTORIALNY)
ETAP SZKOLNY ETAP
GMINNY
ETAP POWIATOWY/
REJONOWY

ETAP WOJEWÓDZKI

ETAP OGÓLNOPOLSKI

WYNIK
I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
udział
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
udział
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV – VI miejsce
udział

LICZBA PUNKTÓW
3
2
1
5
4
3
2
7
6
5
4
3
10
9
8
7
5

III. UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY
1. Komisja może przyznać uczniowi punkty za aktywny udział w życiu szkoły oraz pełnienie
ważnych funkcji w szkole w danym roku szkolnym:
FUNKCJA, DZIAŁALNOŚĆ
Członek trójki klasowej:
 przewodniczący/a
 zastępca
 skarbnik
Działalność w SU
Działalność w LOP, SK PCK
ZHP
Członek pocztu sztandarowego
Członek radiowęzła szkolnego
Udział w kole zainteresowań, SKS
organizowanych na terenie szkoły

LICZBA PUNKTÓW
3
2
1
1 - 10
1-7
1-9
6
4
4

2. Punkty za działalność w SU, LOP, SK PCK oraz ZHP przyznaje przewodniczący
szkolnej komisji konkursowej w porozumieniu z opiekunami ww. organizacji.
3. Wychowawca może dodatkowo nagrodzić ucznia od 1 do 25 punktów za aktywny
udział w życiu szkoły, miasta i gminy Czersk (działania nie objęte wyżej wymienioną
punktacją). Działania te należy uzasadnić w formie pisemnej i dołączyć do składanej
dokumentacji. Komisja konkursowa ma prawo zweryfikować zaproponowaną przez
wychowawcę punktację na podstawie podanego przez niego uzasadnienia.

