Załącznik nr 14

do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. OLIMPICZYKÓW POLSKICH W LĘBORKU
§1
1.

Tytuł „Najlepszego Absolwenta” przyznawany jest tym absolwentom Szkoły
Podstawowej nr 3 w Lęborku, którzy kończąc VIII klasę spełniają kryteria opisane w § 3.

2.

Do Galerii „Najlepszych Absolwentów” wprowadzani są absolwenci Szkoły
Podstawowej nr 3 w Lęborku, którzy spełniają kryteria opisane w § 3 i § 5.
§2

1.

Do wyróżnień z § 1 absolwenci typowani są przez swoich wychowawców.

2.

Wychowawca przygotowuje stosowny wniosek i dokumentuje osiągnięcia wychowanka.

3.

Wychowawca przedkłada wniosek i dokumentację Kapitule Wyróżnień Absolwentów
tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną danego roku szkolnego.

4.

5.

Kapituła Wyróżnień Absolwentów, zwana dalej Kapitułą, składa się z 3 osób:
·

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku,

·

2 przedstawicieli grona pedagogicznego.

Do zadań Kapituły należy:
·

Weryfikacja wniosków i dokumentacji złożonej przez wychowawców, pod
względem jej poprawności formalnej i merytorycznej oraz zgodności z zasadami
n/Regulaminu,

·

Wybór „Najlepszego absolwenta” oraz wyróżnionych uczniów zgodnie z
zasadami n/Regulaminu.

6.

Decyzje Kapituły zapadają większością głosów i są ostateczne.

7.

Decyzje Kapituły mogą być uchylane w sytuacji, gdy zapadały niezgodnie z zasadami
n/Regulaminu.

8.

Kapituła musi zakończyć pracę przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną każdego roku
szkolnego.
§3

Zasady umieszczania absolwentów w Galerii „Najlepszych absolwentów” zwanej dalej
Galerią.
1.

W Galerii umieszczany jest jeden absolwent z danego rocznika, spośród „Najlepszych
Absolwentów”, który osiągnął największą liczbę punktów opisanych w § 4.
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Wyjątkowo:

2.

·

Jeżeli większa liczba medalistów osiągnęła tą samą liczbę punktów wszyscy oni
umieszczani są w Galerii.

Do Galerii wprowadzani są Absolwenci bezpośrednio po uroczystości zakończenia

3.

szkoły podstawowej.
§4
Zasady punktacji
Osiągnięta liczba punktów jest sumą punktów z ustępów 1-4.
Punkty za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej obliczane są wg

1.

zasady średnia ocen x 10.
2.

Suma punktów za sprawdzian ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

3.

Suma punktów za uczestnictwo i osiągnięcia na konkursach i olimpiadach
przedmiotowych z klas 7 i 8 plus wybitne ( stopień co najmniej wojewódzki) osiągnięcia z
klas poprzednich, udokumentowanych zaświadczeniami, dyplomami, etc.

Punkty te przyznaje wg zasad określonych w poniższej tabeli:

Szczebel

Wyniki

Liczba punktów

(zakres terytorialny)
etap szkolny

rejon/powiat

województwo

kraj

Udział

1

miejsce 2-6

2

zwycięstwo

4

Udział

3

miejsce 2-6

5

zwycięstwo

7

udział

6

miejsce 4-6

8

miejsce 2-3 lub tytuł finalisty

10

zwycięstwo lub tytuł laureata

12

Udział

10

miejsce 11-20

12

miejsce 7-10

13
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4.

miejsce 4-6

14

miejsce 3

15

miejsce 2 lub tytuł laureata

17

zwycięstwo

20

Kapituła może przyznać 1-7 punktów za udział absolwenta w zawodach drużynowych
wg schematu:
Sportowych
1 pkt. za udział drużyny,
2 pkt. za zdobycie II miejsca,
3 pkt. za zdobycie I miejsca przez drużynę;
Sportowych (indywidualnych)
5 pkt. za udział,
8 pkt. za zdobycie II miejsca,
10 pkt. za zdobycie I miejsca;
Konkursach wiedzy.
4 pkt. za udział,
5 pkt. za zdobycie III miejsca,
6 pkt. za zdobycie II miejsca,
7 pkt. za zdobycie I miejsca,

5.

Kapituła może przyznać 5-10 punktów za zaangażowanie uczniów w realizacji
młodzieżowych projektów.
·

5 pkt. za udział,

·

10 pkt. za pełnienie funkcji lidera.
§5

1.

Absolwentom nadany jest tytuł „Najlepszy Absolwent” przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 w Lęborku, wraz z którym otrzymują statuetkę oraz nagrodę rzeczową
na uroczystości zakończenia szkoły podstawowej.

2.

Do Galerii wprowadzeni są Absolwenci bezpośrednio po uroczystości zakończenia
szkoły podstawowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

