Regulamin przyznawania medalu „Zloty Absolwent”
Zmiany z dn. 10.10.2014 r
§1
Medal „Złoty Absolwent otrzymuje uczeń gimnazjum, który jednocześnie spełnia 4
następujące warunki:
1. Wzorowe zachowanie przez wszystkie lata nauki (ocena końcoworoczna)
2. Średnia ocen z trzech lat nauki wynosi co najmniej 5,0.
3. Prezentuje wysoką kulturę osobistą wobec całej społeczności szkolnej (uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji)
4. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Przez aktywną działalność ucznia rozumie się:
a. udział w kilku projektach szkolnych
b. pracę w Samorządzie Uczniowskim
c. pracę w wolontariacie
d. aktywną pracę w teatrze szkolnym, orkiestrze, mażoretkach
e. uzyskanie tytułu laureata konkursów pozaszkolnych lub laureata, finalisty konkursów
przedmiotowych
f. praca w gazecie „Zszywka”
g. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
( z czego uczeń realizuje przynajmniej 4 aktywności)

§2
Zasady wyboru:
1. Wychowawca wyłania kandydatów spełniających warunki § 1.
2. Klasa opiniuje dokonując pisemnego krótkiego uzasadnienia zgodnie z zasadami
regulaminu
3. Wychowawcy składają wnioski (zał. 1) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
Rady Pedagogicznej do wice dyrektora, który sprawdza je pod względem formalnym
4. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem, wychowawcy wywieszają do wglądu w
pokoju nauczycielskim na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna w trakcie posiedzenia opiniuje przedstawione kandydatury, po
czym zatwierdza przyznanie medalu „Złoty Absolwent”

6. W wyjątkowych przypadkach (rażące naruszenie norm, regulaminów) Rada
Pedagogiczna może odmówić przyznania medalu „Złoty Absolwent”, mimo spełnienia
kryteriów.
7. Decyzja Rady Pedagogicznej o przyznaniu medalu jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu
8. Rada Rodziców przyznaje fundusze na zakup medali „Złoty Absolwent” zgodnie z
przedstawioną jej listą wyłonionych uczniów.
§3
Zasady informowania o przyznanym medalu.
Wręczenie medalu „Złoty absolwent” ma miejsce podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego klas III.

§4
Medal posiada zapełnione obie strony: awers i rewers.

§5
Do medalu załącza się dyplom, który jest podstawa do zarejestrowania go w „Księdze
Sukcesów Szkoły”.
§6
Zmiany w regulaminie dokonuje się zwykłą większością głosów na plenarnym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, nie później niż pół roku przed nadaniem medalu.
§7
Regulamin wchodzi w życie od dnia 10.10.2014 r.

Załącznik 1
WNIOSEK WYCHOWAWCY KLASY o przyznanie uczniowi/ uczennicy

MEDALU ZŁOTY ABSOLWENT
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………..……………………………….…..kl. …..
2. Zachowanie …………………………………..przez wszystkie 3 lata nauki (ocena końcoworoczna)
3. Średnia ocen z trzech lat nauki wynosi ………………………………..
4. Prezentuje wysoką kulturę osobistą wobec całej społeczności szkolnej (uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji) – uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…
4. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Przez aktywną działalność ucznia rozumie się:
a. udział w kilku projektach szkolnych ………………………………..…………………………………………..
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
b. pracę w Samorządzie Uczniowskim ……………………………………..……………………………………..
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
c. pracę w wolontariacie………………………………………………………………………………………………….
d. aktywną pracę w teatrze szkolnym, orkiestrze, mażoretkach ……………….…………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
e. uzyskanie tytułu laureata konkursów pozaszkolnych lub laureata, finalisty konkursów
przedmiotowych …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
f. praca w gazecie „Zszywka”, mediach szkolnych …………………………………………….……………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
g. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych………………………….…………………………..
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………………….

Podpis wychowawcy………………………………………..

