Procedura przyznawania tytułu najlepszego absolwenta oraz REJowski orzeł
Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szklonego im. M. Reja w Bielsku-Białej

§1
1.
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Tytuł najlepszego absolwenta przyznaje komisja powołana przez dyrektora szkoły,
w której skład wchodzą:
1) Dyrektor szkoły,
2) Wicedyrektor szkoły,
3) Wychowawcy klas ósmych.
W przypadku parzystej ilości członków komisji, w jej skład dodatkowo powołuje się pedagoga
szkolnego, bądź nauczyciela przedmiotowego uczącego we wszystkich klasach ósmych.
Podczas obrad komisji każdy z wychowawców klas ósmych ma prawo zaprezentowania sylwetki
trojga uczniów – kandydatów.
Wyboru najlepszego absolwenta dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W uzasadnionych przypadkach komisja oprócz tytułu najlepszego absolwenta może także
przyznać tytuł „wyróżniającego się absolwenta”.
Posiedzenie komisji jest protokołowane.
Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu obrad oraz podjętych
ustaleń.
Najlepszy absolwent jest uhonorowany na forum szkoły i otrzymuje pamiątkową statuetkę.
Wyróżniający się absolwenci są uhonorowani na forum szkoły i otrzymują pamiątkowe medale.
§2

1.

Tytuł najlepszego absolwenta w danym roku szkolnym otrzymuje uczeń, który wzorowo
wypełnia
zadania
określone
w
statucie
szkoły
oraz
wymagania
zawarte
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, a w szczególności:
1) W klasie VII i VIII uzyskał średnią ocen z poszczególnych przedmiotów co najmniej 5
(bez ocen dostatecznych).
2) W klasie VII i VIII brał udział z sukcesami w:
a) konkursach pozaszkolnych,
b) szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych,
c) innych wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.
3) W klasie VII i VIII uzyskał wzorową lub bardzo dobra ocenę zachowania.
§3

1.
2.
3.

Uczniom klas IV-VII przyznawany jest tytuł „REJowski orzeł”.
Tytuł „REJowski orzeł” otrzymuje uczeń, który w swoim roczniku uzyskał najwyższą średnią
rocznych ocen klasyfikacyjnych i co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
Tytuł ten nie ma żadnych dodatkowych kryteriów szeregujących. Jeżeli kilku uczniów jednego
rocznika uzyskało w klasyfikacji rocznej taką samą średnią, przyznawane im są tytuły
równorzędne.
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