
 

Regulamin przyznawania tytułu Wzorowego Absolwenta Szkoły  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12  

im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu 

 

§ 1. Tytuł Wzorowego Absolwenta Szkoły może otrzymać uczeń klasy VIII, którego charakteryzuje 

samodzielność, obowiązkowość, empatia, wrażliwość, wysoka kultura osobista,  asertywność, umiejętność 

pracy na rzecz innych. Posiada wszechstronne zainteresowania.  

§ 2. Kandydaci do tytułu Wzorowego Absolwenta Szkoły typowani są przez swoich wychowawców, 

którzy przygotowują zestawienie osiągnięć ucznia z klas IV – VIII zgodnie z załączonym schematem  

(załącznik nr 1). Klasa opiniuje zaangażowanie kandydatów w pomoc koleżeńską. 

§ 3. Wychowawca razem z uczniami swojej klasy wybiera jednego kandydata na absolwenta szkoły.   

§ 4. Wychowawca kompletuje dokumentację dotyczącą danego ucznia. Dostarcza ją w pierwszym dniu 

po  wystawieniu ocen do przewodniczącego komisji.   

§ 5. Tytuł może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:  

 

1. na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał bardzo dobre wyniki w nauce oraz średnią ocen co najmniej 

4.75,  

 

2. uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania w ostatnim roku nauki,  

 

3. w klasach IV-VIII uzyskał co najmniej trzy świadectwa z wyróżnieniem,  

 

4. podczas edukacji szkolnej aktywnie uczestniczył w konkursach/olimpiadach przedmiotowych  

organizowanych przez miasto/powiat/ województwo/kraj (zał. 1 -kryteria przyznawania punktów za udział 

w konkursach/olimpiadach), 

 

5.pracował aktywnie na rzecz szkoły i społeczności lokalnej (apele, wolontariat, akcje charytatywne). 

 

§ 6. Tytuł Wzorowego Absolwenta Szkoły nie może być przyznany uczniowi, który będzie kandydował 

do tytułu Sportowca Roku. 

 

§ 7. Tytuł Wzorowego Absolwenta Szkoły przyznaje komisja szkolna w składzie ustalonym przez 

dyrektora szkoły (dyrektor, nauczyciel bloku humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego, języków 

obcych, rzecznik praw ucznia). Liczba członków komisji musi być nieparzysta. 

 

§ 8.  W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwóch kandydatów wybór następuje 

poprzez jawne głosowanie Rady Pedagogicznej.  

 

§ 9. Decyzja o przyznaniu tytułu jest ostateczna. 
 

§ 10. Do chwili ogłoszenia nazwiska ucznia, który otrzymał tytuł Wzorowego Absolwenta Roku, 

członków komisji i Radę Pedagogiczną obowiązuje tajemnica.   

 

§ 11. Wzorowy Absolwent Szkoły otrzymuje dyplom (wręczony na uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego) oraz nagrodę rzeczową.  
 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

KARTA KANDYDATA DO TYTUŁU WZOROWEGO ABSOLWENTA SZKOŁY – osiągnięcia 

edukacyjne 

 

WZOROWY ABSOLWENT SZKOŁY: (przygotowuje wychowawca) 

 

imię i nazwisko ..............................................................................................., klasa.................... 

 

 wymagania punkty Uzyskana suma 

punktów 

1 Zachowanie: 

- wzorowe  

- bardzo dobre 

 

30 

20 

 

2 Średnia ocen  (co najmniej 4,75) – 3 najwyższe średnie z 

klas IV-VIII 

x 10  

3 Udział w życiu szkoły  (apele, akcje, uroczystości): 

 brał udział aktywnie, dłużej niż rok 

 brał udział aktywnie przez rok 

 brał udział aktywnie, krócej niż rok 
 

 

40 

20 

5 

 

4 Pomoc koleżeńska – punkty przyznawane przez klasę  

(każdy uczeń może oddać jeden głos na jednego kandydata) 

5  

5 Wolontariat 20  

6 A) Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach 
 (punkty przyznaje się za udział w każdym konkursie oraz 

 za zajęte miejsca) 

 I miejsce w konkursie na etapie szkolnym/ miejskim 

 II lub III miejsce w konkursie na etapie miejskim 

 udział w konkursie na etapie miejskim 

 

 I miejsce w konkursie  na etapie powiatowym 

 II-III miejsce na etapie powiatowym 

 udział w konkursie - etap powiatowy 

 

 laureat -  konkurs wojewódzki   

 Finalista -  konkurs wojewódzki   

 

 

 

 

20 

15 

5 

 

35 

25 

10 

 

50 

40 

 

 

 

 

7 Suma punktów  

 


