Procedura kryteriów i tryb nagradzania uczniów kończących klasę ósmą
„Absolwent Roku …..”
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
1. Nagroda „Absolwent Roku ….” jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać
uczeń kończący klasę ósmą.
2. Kandydatem do nagrody „Absolwent Roku …” może być uczeń klasy ósmej, który
spełnia następujące kryteria:










średnia ocen uzyskana przez ucznia na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej
4,75%,
zachowanie ucznia zostało ocenione jako wzorowe,
uzyskał wysoką liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty,
odznacza się wysoką kulturą osobistą,
jest aktywny w pracy organizacji szkolnych i kół zainteresowań,
godnie reprezentuje swoją szkołę w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo
w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach,
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły / angażuje się
w przygotowywanie apeli, akademii itp. /,
swoją aktywnością na terenie szkoły mobilizuje innych do działania,
jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów.

3. Wniosek o przyznanie nagrody sporządza wychowawca klasy na druku stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wniosek zawiera następujące informacje:







imię i nazwisko ucznia,
klasa,
wykaz ocen z przedmiotów i zachowania,
osiągnięcia ucznia,
opinię o uczniu,
podpis wychowawcy klasy

5. Wnioski przedstawiane są przez wychowawcę klasy na klasyfikacyjnej konferencji
Rady Pedagogicznej kończącej II półrocze roku szkolnego.
6. W oparciu o zgromadzone informacje, Rada Pedagogiczna nominuje w tajnym
głosowaniu wybranych uczniów do nagrody „Absolwent Roku …”.
7. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania sporządza się kartę do głosowania:
Lp.

Nazwisko i imię

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

8. Głos uważa się za ważny, jeśli przy każdym nazwisku jest tylko jeden znak „X”.
9. Głos jest nieważny, jeśli przy jakimkolwiek nazwisku będzie więcej niż jeden znak
„X” lub nie będzie ani jednego znaku „X”.

10. Wniosek o nominację przechodzi, jeżeli kandydat otrzymał przynajmniej 50% ważnie
oddanych głosów „za”.
11. Wszyscy uczniowie nominowani do nagrody „Absolwent Roku …” zostają
wyróżnieni honorowym wpisem do „Złotej Księgi” naszej szkoły.
12. Nagroda „Absolwent Roku …” jest przyznawana najpóźniej na 3 dni przed
zakończeniem roku szkolnego, przez powołaną w tym celu Kapitułę.
13. Co roku wszystkie organy szkoły typują swoich przedstawicieli do Kapituły
przyznającej tytuł „Absolwent Roku …”.
14. W skład Kapituły wchodzą;
 Dyrektor szkoły
 Rada Pedagogiczna – 2 przedstawicieli
 Rada Rodziców – przewodnicząca/y
 Samorząd Szkolny – 2 przedstawicieli
15. Członkami Kapituły nie mogą być rodzice, podopieczni i wychowawca klasy ósmej.
16. Kapituła zbiera się nie później niż na 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
17. Głosowanie w sprawie wyłonienia laureata nagrody „Absolwent Roku …” odbywa się
według następujących zasad:
 tryb głosowania tajny na kartkach przygotowanych wg wzoru jak do
nominowania,
 każdy z głosujących ma jeden głos,
 laureatem nagrody „Absolwent Roku …” zostaje uczeń, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów,
 jeśli w głosowaniu uczniowie z największą liczbą uzyskanych głosów otrzymali
taką samą ich liczbę, zarządza się kolejną turę głosowania, aż do wyłonienia
jednego laureata / wg takich samych zasad głosowania /.
18. Z głosowania sporządza się protokół.
19. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody „Absolwent Roku …” jest niepodważalna i
ostateczna.
20. Nagroda „Absolwent Roku …” wręczana jest na uroczystym zakończeniu roku
szkolnego.
21. Na nagrodę „Absolwent Roku …” składa się :
 wpis do „Złotej Księgi”,
 pamiątkowy dyplom i statuetka ufundowana przez Radę Rodziców,
 honorowa wstęga z napisem „Najlepszy Absolwent SP Nr 6 w Sanoku – Rok
szkolny ….”,
 portret zostanie umieszczony w Kronice Szkoły,
 nagroda rzeczowa .

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
„ABSOLWENT ROKU … ‘
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II
W SANOKU
1. NAZWISKO I I.MIĘ..………………………………………………………
2. KLASA ……………………………………………………………………….
3. WYKAZ OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
ZACHOWANIE
RELIGIA
JĘZYK POLSKI
HISTORIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
MATEMATYKA
BIOLOGIA
INFORMATYKA
CHEMIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
WOS
EDB
WYCH. FIZ.

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

LICZBA PUNKTÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ………………………………….

4. OPINIA O UCZNIU:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

PODPIS WYCHOWAWCY KLASY

SANOK, DNIA …………………….

