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REGULAMIN NAGRODY „ABSOLWENT ROKU ” 

 

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: 

a) średnia ocen uzyskana przez ucznia na koniec roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00, 

b) zachowanie ucznia zostało ocenione jako wzorowe, 

c) uczeń ma szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności szkoły, 

d) swoją aktywnością na terenie szkoły mobilizuje innych do działania. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody sporządza wychowawca klasy na druku stanowiącym załącznik  

do niniejszego regulaminu. 

4. Wniosek zawiera następujące informacje: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) klasa, 

c) wykaz ocen z przedmiotów i zachowania, 

d) osiągnięcia ucznia, 

e) opinię o uczniu, 

f) podpis wychowawcy klasy. 

5. Wnioski przedstawiane są przez wychowawców na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej kończącym II okres roku szkolnego. 

6. W oparciu o zgromadzone informacje o uczniach rada pedagogiczna nominuje wybranych uczniów 

do nagrody w tajnym głosowaniu. 

7. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania sporządza się kartę do głosowania: 

 

8. Głos uważa się za ważny, jeśli przy każdym nazwisku jest tylko jeden znak „x”. 

Lp. Nazwisko i imię Jestem przeciw Jestem za 
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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 szkoły”.  

12. Nagroda „Absolwent Roku” jest przyznawana najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem roku 

szkolnego przez powołaną w tym celu Komisję. 

13. Co roku wszystkie organy szkoły typują swoich przedstawicieli do Komisji przyznającej tytuł 

„Absolwenta Roku ”. 

14. W skład Komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły 

b) Rada Pedagogiczna – 2 przedstawicieli 

c) Rada Rodziców – 2 przedstawicieli 

d) Samorząd Szkolny – 2 przedstawicieli 

15. Członkami Komisji nie mogą być rodzice, uczniowie i wychowawcy uczniów klas ósmych. 

16. Komisja 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: 

a) tryb głosowania tajny na kartkach przygotowanych wg wzoru jak do nominowania, 

b) każdy z głosujących ma jeden głos, 

c) laureatem nagrody „Absolwent Roku” zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę ważnie 

oddanych głosów, 

d) jeśli w głosowaniu uczniowie z największą liczbą uzyskanych głosów otrzymają taką samą 

ich liczbę, zarządza się kolejną turę głosowania;  pozostali kandydaci zajmują odpowiednio 

kolejne miejsca, 

e) jeśli w głosowaniu jeden uczeń uzyskał największą liczbę głosów, zostaje laureatem;  

dla pozostałych kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów, zarządza się kolejną 

turę głosowania o drugie i trzecie miejsce. 

19. Z głosowania sporządza się protokół. 

20. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody „Absolwent Roku ” jest niepodważalna i ostateczna. 
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21. Nagroda „Absolwent Roku” wręczana jest na uroczystym zakończeniu roku szkolnego  

dla klas VIII. 

22. Na nagrodę „Absolwent Roku” składa się: 

a) wpis do „Złotej Księgi”, 

b) pamiątkowy medal, 

c) nagroda pieniężna w wysokości corocznie ustalanej i zabezpieczanej w planie finansowym 

Rady Rodziców. 

23. Kolejnych dwóch uczniów, którzy w głosowaniu otrzymali najwyższą liczbę punktów, otrzymuje: 

a)  nagrodę pieniężną w wysokości corocznie ustalonej i zabezpieczonej w planie finansowym 

Rady Rodziców, 

b) dyplom. 
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WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY „ABSOLWENT ROKU” 

 

1. Nazwisko i imię ucznia ..................................................................................... 

2. Klasa ............................ 

3. Wykaz ocen z zajęć edukacyjnych: 

Zachowanie………………………………………………………………. 

Religia ......................................................................................................... 

Język polski ................................................................................................ 

Historia  ……………….............................................................................. 

WOS  ……………....................................................................................... 

Język angielski ............................................................................................ 

Język francuski/niemiecki .......................................................................... 

Matematyka ................................................................................................ 

Biologia ...................................................................................................... 

Geografia .................................................................................................... 

Fizyka ......................................................................................................... 

Chemia ....................................................................................................... 

EDB ............................................................................................................ 

Informatyka ................................................................................................ 

Wychowanie fizyczne ................................................................................ 

4. Opinia o uczniu:  

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

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

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

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

5. Osiągnięcia ucznia: 

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

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

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

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

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

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

…………………………………… 

        (podpis wychowawcy klasy) 


