Regulamin nadawania tytułu „Primus Inter Pares”
oraz wprowadzania do Galerii Superabsolwentów
§1
1. Tytuł „Primus Inter Pares” przyznawany jest tym absolwentom Gimnazjum nr 8
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu Zdroju, którzy koocząc III klasę spełniają kryteria
opisane w § 3 i § 4.
2. Do Galerii Superabsolwentów wprowadzani są absolwenci Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka
Blachnickiego, którzy spełniają kryteria opisane w § 3 i § 5.

§2
1. Do wyróżnieo z §1 absolwenci typowani są przez swoich wychowawców.
2. Wychowawca przygotowuje stosowny wniosek, w którym uzasadnia (dokumentuje)
osiągnięcia wychowanka.
3. Wychowawca przedstawia kandydatów Radzie Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej.
Rada Pedagogiczna zatwierdza nominowanych do wyróżnienia. W uzasadnionych
przypadkach z wnioskiem mogą wystąpid inni członkowie Rady Pedagogicznej.
4. Wnioskodawca przedkłada wniosek i dokumentację Kapitule Wyróżnieo Absolwentów do
dnia konferencji klasyfikacyjnej w czerwcu danego roku szkolnego.
5. Kapituła Wyróżnieo Absolwentów, zwana dalej Kapitułą, powołana zostaje przez Dyrektora
szkoły i składa się z 6 osób:


Dyrektora Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju,



Pedagoga Szkolnego,



2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,



przedstawiciela Rady Rodziców,



Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

6. Do zadao Kapituły należy:


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



Wybór absolwentów do obu wyróżnieo zgodnie z zasadami n/Regulaminu.

7. Decyzje Kapituły zapadają na podstawie liczby punktów uzyskanej przez nominowanych. Przy
tej samej liczbie punktów- werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów- rozstrzyga dyrektor.
1|Strona

Regulamin nadawania tytułu „Primus Inter Pares” oraz wprowadzania do Galerii Superabsolwentów
8. Decyzje Kapituły mogą byd uchylane w sytuacji, gdy zapadały niezgodnie z zasadami
n/Regulaminu.
9. Kapituła zobowiązana jest zakooczyd pracę na dwa dni przed zakooczeniem roku szkolnego.

§3
Zasady przyznawania wyróżnienia „Primus Inter Pares”, zwanego dalej „Najlepszym Absolwentem”.
1. Tytuł przyznawany jest tym absolwentom Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju, którzy
spełniają następujące kryteria:


osiągnęli na świadectwie ukooczenia gimnazjum średnią z wszystkich ocen powyżej 4,75,



uzyskali na Egzaminie Gimnazjalnym jeden z wyższych wyników w szkole,



posiadają osiągnięcia naukowe (w olimpiadach i konkursach na szczeblu miejskim oraz
rejonowym),



uzyskali na świadectwie ukooczenia gimnazjum ocenę ze z sprawowania co najmniej
bardzo dobrą,



wykazali dojrzałośd zachowao w różnych sytuacjach życiowych oraz „przywiązanie” do
swojej szkoły wyróżniające się w uczestniczeniu w twórczy sposób w jej problemach,



posiadają osiągnięcia sportowe.

2. Kapituła ocenia nominowanych wg kategorii i punktacji określonej szczegółowo w § 4.
3. Tytuł Najlepszego Absolwenta z danego rocznika, uzyskuje ta z nominowanych osób, która
osiągnęła największą liczbę punktów opisanych w § 4.

§4
Zestawienie obszarów działalności ucznia- zasady punktowania. Osiągnięta liczba punktów jest sumą
punktów z ustępów 1-4.
1. Punkty za średnią ocen na świadectwie ukooczenia gimnazjum obliczane są wg zasady
średnia ocen * 10 oraz ocena z zachowania: wzorowe 10 pkt., bardzo dobre 5 pkt.
2. Suma punktów za egzaminy gimnazjalne.
3. Suma punktów za uczestnictwo i osiągnięcia na konkursach i olimpiadach przedmiotowych
przez cały 3-letni okres uczęszczania absolwenta do gimnazjum (udokumentowanych
zaświadczeniami, dyplomami).Punkty te przyznaje wg zasad określonych w poniższej tabeli:
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Szczebel
rejon/powiat

województwo

kraj

Wyniki

Liczba punktów

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 7-10

12

miejsce 4-6

14

miejsce 3

16

miejsce 2 lub tytuł laureata

18

zwycięstwo

20

4. Kapituła może przyznad 1-4 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.



Konkursach wiedzy:
1 pkt. za udział,
2 pkt. za zdobycie III miejsca,
3 pkt. za zdobycie II miejsca,
4 pkt. za zdobycie I miejsca.

5. Kapituła może przyznad 5-10 punktów za zaangażowanie uczniów w realizacji szkolnych
projektów, działalności w wolontariacie, na rzecz samorządu szkolnego itp.
5 pkt. za udział,
10 pkt. za pełnienie funkcji lidera.

§5
Zasady umieszczania absolwentów w Galerii Superabsolwentów zwanej dalej Galerią.
1. W Galerii umieszczanych jest Absolwent z danego rocznika, którzy osiągnął największą liczbę
punktów opisanych w § 4.
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2. Do Galerii wprowadzani są Absolwenci w trakcie lub bezpośrednio po uroczystości
zakooczenia gimnazjum.
3. Nazwisko i imię Najlepszego Absolwenta zostanie zamieszczone na specjalnej tabliczce
przyklejonej do ściany w tzw. Galerii Superabsolwentów.

§6
1. Absolwentom nadany jest tytuł „Najlepszego Absolwenta” przez Dyrektora Gimnazjum, wraz
z którym otrzymują akt nadania, list gratulacyjny dla rodziców (wg wzorów stanowiących zał.
2-3 niniejszego regulaminu) na uroczystości zakooczenia nauki w gimnazjum.
2. Fundatorem nagrody rzeczowej „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta w danym
roku szkolnym jest Rada Rodziców Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju.
3. Do Galerii wprowadzeni są Absolwenci w trakcie lub bezpośrednio po uroczystości
zakooczenia nauki w gimnazjum.
4. Rodzice wyróżnionego absolwenta otrzymują list gratulacyjny, który wręczony zostaje
podczas uroczystości zakooczenia nauki w gimnazjum.

§7
1. Wzór wniosku aktu nadania tytułu Najlepszego Absolwenta zawarty jest w załączniku nr 1
do n/Regulaminu
2. Wzór aktu nadania tytułu Najlepszego Absolwenta zawarty jest w załączniku nr 2
do n/Regulaminu.
3. Wzór listu gratulacyjnego dla rodziców wyróżnionego absolwenta zawarty jest w załączniku
nr 3.

§8
Dokumentacja dotycząca obu wyróżnieo przechowywana jest w Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju
przez cały okres jego funkcjonowania.

§9
Postanowienia koocowe
1. Regulamin może zostad znowelizowany w drodze uchwały RP i po zaopiniowaniu przez SU.
2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez RP w czerwcu 2009 r.
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