
REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

HONOROWEGO TYTUŁU 

„NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA  

W PEŁCZYCACH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Honorowy tytuł „Najlepszy z Najlepszych” przyznaje się absolwentowi Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach za najlepsze wyniki w nauce, 

najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty, a także inne szczególne osiągnięcia. 

2. Tytuł nadaje Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  

w Pełczycach w drodze uchwały.  

3. Honorowy tytuł „Najlepszy z Najlepszych” przyznawany jest corocznie. 

4. Kryteria przyznawania tytułu „Najlepszy z Najlepszych”: 

a) kandydat nie może mieć oceny zachowania niższej niż bardzo dobra, 

b) kandydat nie może mieć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny niższej 

niż dobra, 

c) średni wynik egzaminu – co najmniej 70 %, 

d) punktowane są: 

− średnia ocen ważona x 10; przedmioty egzaminacyjne z wagą 3, przedmioty: biologia, 

chemia, fizyka, historia, geografia, język niemiecki/angielski, wos z wagą 2; pozostałe 

przedmioty z wagą 1, 

− zachowanie wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 2 pkt., 

− średnia egzaminu ósmoklasisty (suma wyników - w % - z poszczególnych części 

egzaminu dzielona przez liczbę 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. 



e) 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. 

f) praca na rzecz szkoły, środowiska: 

- 1 pkt. za każdą działalność, np.: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, gazeta 

szkolna, poczet sztandarowy (poparte zaświadczeniem), 

g) w sytuacji, gdy kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów końcowych, pod uwagę 

bierze się średnią ocen z klas poprzednich. 

5. Nagroda jest przyznawana w formie statuetki „Najlepszy z Najlepszych”. 

§ 2 

Kapituła Tytułu Honorowego 

 

1. Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” nadaje Kapituła Honorowego Tytułu „Najlepszy  

z Najlepszych” znajdująca się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  

w Pełczycach, zwana dalej Kapitułą.  

2. Kapituła powoływana jest przez Dyrektora Szkoły.  

3. W skład Kapituły wchodzą:   

1) Wicedyrektor Szkoły jako Przewodniczący Kapituły;  

2) 3 osoby - przedstawiciele Rady Pedagogicznej;  

3) 1 osoba - przedstawiciel Rady Rodziców;  

4) 1 uczeń - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

5. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wskazują swoich 

przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły na okres roku szkolnego w terminie  

do dnia 30 września każdego roku. 

6.  Zebrania Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz 

 w roku.  

 



7.  Kapituła podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.  

§ 3 

Postępowanie w sprawie nadania Tytułu Honorowego 

 

1. Tytuł Honorowy przyznawany jest na wniosek (załącznik nr 1). 

2. Wniosek składany jest na piśmie i powinien zawierać uzasadnienie.  

3. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego występuje wychowawca klasy po uprzednim 

złożeniu dokumentacji (wniosek, kserokopie dyplomów itp.) przez ucznia lub jego 

rodzica. 

4. Wnioski o nadanie tytułu honorowego składane są do Dyrektora Szkoły dzień przed radą 

klasyfikacyjną.  

5. Dyrektor Szkoły przekazuje wnioski przewodniczącemu Kapituły w dniu ich złożenia.  

6. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami i dokonaniu ich oceny przedstawia je Radzie 

Pedagogicznej, z własnym stanowiskiem, co do zasadności wniosku o nadanie tytułu 

honorowego.  

7. Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu wniosków Kapituły podejmuje uchwałę o nadaniu lub 

odmowie nadania tytułu honorowego „Najlepszy z Najlepszych”.  

§ 4 

Nadanie Tytułu Honorowego 

 

1. Uroczyste nadanie honorowego tytułu „Najlepszy z Najlepszych” ma miejsce podczas 

uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.  

2. Aktu wręczenia, w imieniu Kapituły, dokonuje Dyrektor Szkoły.  

3. Absolwent, któremu nadano  honorowy tytuł „Najlepszy z Najlepszych” otrzymuje:  

1) pamiątkową statuetkę;  

2) miejsce w galerii „Najlepszy z Najlepszych”;  

3) wpis w kronice szkoły. 

 

 

 

 



§ 5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna Szkoły. 

2. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Pełczycach z dnia16 września 2019 r.. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


