
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

ABSOLWENT ROKU   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI   

IM. JANA PAWŁA II 

W KOŁOBRZEGU 

 
1. Nagroda Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń 

kończący szkołę. 

 

2. Kandydatem do nagrody Absolwent Roku może być uczeń klasy szóstej, który spełnia 

następujące kryteria konieczne: 

a) uzyskał średnią ocen w każdym roku (w klasach IV-VI) co najmniej – 4,75, 

b) uzyskał co najmniej 2 razy wysokie osiągnięcia dydaktyczne w klasach I - III 

uwzględnione w rocznej ocenie opisowej (uczeń wzorowy), 

c) otrzymał z zachowania w każdym roku (w klasach IV-VI) ocenę wzorową lub bardzo 

dobrą,  

d) uzyskał co najmniej 75% ze sprawdzianu w klasie szóstej,   

e) zanotował osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach 

oraz dodatkowo: 

f) aktywnie i systematycznie uczestniczył w zajęciach kół zainteresowań zgodnie z 

indywidualnymi predyspozycjami (przez cały rok). 

 

3. Nad przebiegiem czynności związanych z przyznaniem tytułu Absolwent Roku czuwa 

Kapituła, w skład której wchodzą : 

a) dyrektor szkoły – przewodniczący Kapituły  

b) wicedyrektor szkoły, 

c) pedagog (jeśli nie jest rodzicem szóstoklasisty), 

d) przedstawiciel Rady Pedagogicznej (wybierany corocznie na posiedzeniu rady 

pedagogicznej i nie będący w danym roku szkolnym wychowawcą klasy szóstej), 

e) przedstawiciel Rady Rodziców (nie będący rodzicem szóstoklasisty),  

f) przedstawiciel  Parlamentu Uczniowskiego (nie będący uczniem klasy szóstej). 

 



4. Kartę nominowania do tytułu Absolwent Roku sporządza wychowawca klasy VI na druku 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, uwzględniając osiągnięcia ucznia na 

najwyższym szczeblu danego konkursu (zał. nr 1) 

 

5. Wychowawca przekazuje przewodniczącemu Kapituły wypełnione karty nominowania do 

tytułu Absolwent Roku na tydzień przed posiedzeniem rocznej klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej. 

 

6. Przewodniczący Kapituły przedstawia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rocznej 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej nominowanych uczniów do tytułu Absolwent Roku.  

 

7. W przypadku równej liczby punktów możliwe jest przyznanie więcej niż jednej nagrody 

Absolwent Roku.  

 

8. Absolwentem Roku zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów, 

zgodnie z opracowanymi kryteriami  (pkt. 13, 14). 

 

9. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody Absolwent Roku  jest  ostateczna. 

 

10. Tytuł Absolwent Roku ogłaszany jest na uroczystym apelu z okazji zakończenia zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

 

11. Nagrodę Absolwent Roku  stanowią: 

a) pamiątkowy dyplom, 

b) informacja umieszczona w Kronice Szkoły i na stronie internetowej, 

c) nagroda. 

 

12. Trzej uczniowie nominowani do tytułu nagrody Absolwenta Roku z najwyższą liczbą 

punktów zostają wyróżnieni wpisem do Kroniki Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 



13. Przyjmuje się następujące kryteria punktowania za poszczególne osiągnięcia:  

a) średnia ocen w każdym roku nauki (w klasach IV-VI): 

- 4,75-5,00 – 10 pkt.          - 5,26-5,35 – 25 pkt. 

- 5,01-5,15 – 15 pkt.      - 5,36-5,40 – 30 pkt. 

- 5,16-5,25 – 20 pkt.      - 5,41-5,50 – 35 pkt. 

         - powyżej 5,50 – 40 pkt. 

b) za każde wysokie osiągnięcia dydaktyczne w klasach I - III uwzględnione w rocznej 

ocenie opisowej (uczeń wzorowy) po 10 pkt. 

 

c) zachowanie: 

- wzorowe w każdym roku nauki (w klasach IV-VI) – 10 pkt.,  

- bardzo dobre w każdym roku nauki (w klasach IV-VI) – 5 pkt. 

 

d) sprawdzian w klasie szóstej:  

Liczba przyznanych punktów jest równa liczbie % uzyskanych z tego sprawdzianu 

 

14. Kryteria punktowania dokonań ucznia: 

a. udział w konkursach: 

- Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny Języka Polskiego z Elementami Historii:  

 laureat – 150pkt 

 finalista – 100pkt 

 najlepszy wynik w szkole – 20pkt (minimum 70%pkt możliwych do uzyskania)  

- Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny z Matematyki z Elementami Przyrody:  

 laureat – 150pkt 

 finalista – 100pkt 

 najlepszy wynik w szkole – 20pkt (minimum 70%pkt możliwych do uzyskania)  

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny”: 

 laureat – 100pkt  

 wynik bardzo dobry (nagroda I stopnia) – 80pkt  

 wyróżnienie (nagroda II stopnia) – 50pkt 

 



- ogólnopolskie konkursy  (z wszystkich dziedzin):  

 laureat  – 100pkt 

 wynik bardzo dobry – 80pkt  

 wynik dobry – 50pkt  

 najlepszy wynik w szkole – 20pkt 

 

- powiatowe i regionalne konkursy (z wszystkich dziedzin):     

 laureat – I-III miejsce – 80pkt  

 laureat eliminacji gminnych – I-II miejsce – 50pkt 

 najlepszy wynik w szkole w klasach V i VI – 20pkt  

 

- międzyszkolne konkursy (z wszystkich dziedzin): 

  I miejsce – 20pkt 

 II miejsce – 18pkt 

 III miejsce – 15pkt  

 najlepszy wynik w szkole – 10pkt 

 

 - konkursy szkolne: 

 I miejsce – 10pkt 

 II miejsce – 8pkt 

 III miejsce – 5pkt 

 

a) udział w zajęciach przedmiotowych kół zainteresowań (frekwencja powyżej 70%)   

– 5pkt  (za każde koło, uczestnictwo w klasach IV- VI). 

 

                     Regulamin przyznawania tytułu  Absolwent Roku w Szkole Podstawowej Nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu im. Jana Pawła II został przyjęty przez Radę 

Pedagogiczną na jej posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014r.  

 

            Zmiany zostały przyjęte prze Radę Pedagogiczną dnia 28.04.2016 r. 

 
 


