
Regulamin przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES 

 

1. Tytuł przyznawany jest każdego roku absolwentowi za najlepsze wyniki w nauce,    
najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego, a także szczególne osiągnięcia w konkursach. 
 

2. Kandydatów zgłaszają wychowawcy klas III, wypełniając tabelę  dla poszczególnych uczniów. 
 
3. Kandydaci i ilość zgromadzonych przez nich punktów przedstawia się na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyboru przez Dyrektora Szkoły jest wiążące. 
 

4. Kryteria przyznawania tytuły PRIMUS INTER PARES: 
a) kandydat nie może mieć oceny zachowania niższej niż bardzo dobra, 
b) kandydat nie może mieć na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny niższej niż dobra, 
c) punktowane są: 
− średnia ocen x 10, 
− zachowanie wzorowe 5 pkt., bardzo dobre 2 pkt., 
− średnia egzaminu gimnazjalnego (suma wyników - w % - z poszczególnych części egzaminu 

dzielona na ilość egzaminów),  
− konkursy z wiedzy: 
• przedmiotowe (kuratoryjne): 15 pkt. - finalista, 20 pkt. – laureat, 
•  etap ogólnopolski indywidualnie: I m-ce 8 pkt., II m-ce 6 pkt., III m-ce 4 pkt., udział (jeśli 

były wcześniejsze etapy) 2 pkt., 
• etap ogólnopolski drużynowo: I m-ce 4 pkt., II m-ce 3 pkt., III m-ce 2 pkt., udział (jeśli były 

wcześniejsze etapy) 1 pkt., 
• etap wojewódzki indywidualnie: I m-ce 4 pkt., II m-ce 3 pkt., III m-ce 2 pkt., udział (jeśli 

były wcześniejsze etapy) 1 pkt., 
• etap wojewódzki drużynowo: I m-ce 2 pkt., II m-ce 1,5 pkt., III m-ce 1 pkt., udział (jeśli były 

wcześniejsze etapy) 0,5 pkt., 
•  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – laureat – 8 pkt., wynik bardzo dobry – 

6 pkt., wynik wyróżniający – 4 pkt. 
 
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, będą brane pod uwagę 
następujące osiągnięcia: 
Konkursy sportowe, artystyczne: 
- etap ogólnopolski indywidualnie: I m-ce 4 pkt., II m-ce 3 pkt., III m-ce 2 pkt., udział (jeśli były 
wcześniejsze etapy) 1 pkt., 
- etap wojewódzki indywidualnie: I m-ce 2 pkt., II m-ce 1,5 pkt., III m-ce 1 pkt., udział (jeśli były 
wcześniejsze etapy) 0,5 pkt., 
- za osiągnięcia drużynowe ½ punktacji indywidualnej. 
Praca na rzecz szkoły, środowiska:  
1 pkt. za każdą działalność, np.: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, gazeta szkolna, 
poczet sztandarowy (poparte zaświadczeniem). 
 
W sytuacji, gdy kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów końcowych, pod uwagę bierze 
się średnią ocen z klasy I i II gimnazjum. 
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