
Załącznik do Zarządzenia nr 28/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie  

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

 

Zasady przyznawania tytułu   

Najwybitniejszy Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

  

1. Tytuł Najwybitniejszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie, zwanego dalej Najwybitniejszym Absolwentem SP3, może 

uzyskać uczeń, który 8 lat uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte w Gostyninie.  

2. Uczniowi, któremu przyznano  tytuł  Najwybitniejszego Absolwenta SP3 przysługuje 

statuetka. Nadanie tytułu Najwybitniejszego Absolwenta SP3 dokonuje Kapituła  

w składzie: dyrektor szkoły. pedagog szkolny, opiekunowie SU klas I-III oraz IV-VIII, 

przedstawiciel Rady Rodziców.  

2. Warunkiem koniecznym uzyskania tytułu Najwybitniejszego Absolwenta SP3 jest 

uzyskanie co najmniej 144 punków wyliczonych na podstawie punktów od 6 do 9.   

3. W oparciu o liczbę uzyskanych punktów i dodatkowe informacje dotyczące uczniów 

spełniających warunek w punkcie 4 i 5, Kapituła decyduje o nadaniu uczniowi tytułu  

Najwybitniejszego Absolwenta SP3 i przyznaniu statuetki.  

4. Uczeń klasy I-III wyróżniony nagrodą książkową za roczne postępy w nauce uzyskuje  

od 7 do 10 punktów. O przyznaniu punktów decyduje wychowawca.  

5. Uczeń klasy III uzyskuje punkty za wynik osiągnięty na sprawdzianie kompetencji wg 

zasady:  

 

Liczba punktów na 

sprawdzianie  
Punkty do kryterium  

1  2  

35 – 36  16  

37 – 38  18  

39 - 40  20  

  

Wartości w kolumnie 1 ulegają przeliczeniu, jeżeli maksymalna liczba punktów  

ze sprawdzianu jest inna niż 40.  

  

6. Uczeń klas IV-VIII co roku uzyskuje punkty za średnią ocen rocznych z przedmiotów 

obowiązkowych wg zasady:   

  

Średnia ocen  Punkty do kryterium  

powyżej 4,8 do 5,2  10  

powyżej 5,2 do 5,6  15  

powyżej 5,6 do 6,0  20  
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7. Uczeń klasy VIII uzyskuje punkty za wynik osiągnięty na sprawdzianie zewnętrznym wg 

zasady (Punkty przyznawane są za każdy zdawany przedmiot):  

 

 Liczba punktów na 

sprawdzianie  
Punkty do kryterium  

powyżej 85% do 90% 16  

powyżej 90% do 95% 18  

powyżej 95% do 100% 20  

 

8. W klasach od IV do VIII uczeń musi uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę  

z zachowania na koniec każdego semestru.  

   

9. Wykaz punktów uzyskanych przez uczniów, prowadzi wychowawca klasy i przechowuje  

w Teczce wychowawcy.   

 


