
                                                                                                                                                                                       

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU                                       

„NAJLEPSZY ABSOLWENT”/ „NAJLEPSZA ABSOLWENTKA”  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DĘBICKICH 

SAPERÓW 

TYTUŁ  „NAJLEPSZY ABSOLWENT” jest nadawany corocznie wraz z dyplomem przez 

Dyrekcję  i Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów 

najlepszemu uczniowi klas ósmych na zakończenie roku szkolnego i edukacji w szkole 

podstawowej, w uznaniu bardzo wysokich osiągnięć w nauce i postawy godnej naśladowania. 

Uczeń, który otrzymuje tytuł „NAJLEPSZY ABSOLWENT”  spełnia następujące kryteria: 

 uzyskał najwyższą średnią z ocen wśród uczniów klas 8 na koniec roku szkolnego 

 posiada wzorową ocenę z zachowania 

 godnie reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu miasta, powiatu, województwa 

i kraju 

 osiągnął tytuł laureata, finalisty lub inne wysokie miejsca w konkursach 

 wykazał się zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

 jego postawa jest godna naśladowania przez innych uczniów 

                                                                                                                                             

Ostateczną decyzję w przypadku spełniania w/w kryteriów podejmuje Dyrekcja i Rada 

Pedagogiczna Szkoły. 

TYTUŁ  „NAJLEPSZA ABSOLWENTKA” jest nadawany corocznie wraz z dyplomem 

przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich 

Saperów najlepszej uczennicy klas ósmych na zakończenie roku szkolnego i edukacji            

w szkole podstawowej, w uznaniu bardzo wysokich osiągnięć w nauce i postawy godnej 

naśladowania. 

Uczennica, która otrzymuje tytuł „NAJLEPSZA ABSOLWENTKA”  spełnia następujące 

kryteria: 

 uzyskała najwyższą średnią z ocen wśród uczniów/uczennic klas 8 na koniec roku 

szkolnego 

 posiada wzorową ocenę z zachowania 

 godnie reprezentowała szkołę w konkursach na szczeblu miasta, powiatu, 

województwa i kraju 

 osiągnęła tytuł laureata, finalisty lub inne wysokie miejsca w konkursach 

 wykazała się zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

 jej postawa jest godna naśladowania przez innych uczniów 

Ostateczną decyzję w przypadku spełniania w/w kryteriów podejmuje Dyrekcja i Rada 

Pedagogiczna Szkoły. 

Pod koniec roku szkolnego na 2 dni przed konferencją klasyfikacyjną wychowawcy 

przekazują propozycję kandydatów do opiekunów SU,  którzy powołają Kapitułę 

weryfikującą kandydatury do tytułu i przekażą Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej . 


