
 
R E G U L A M I N 

 
przyznawania tytułu „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”. 

 
 
1.Konkurs „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie” ma na celu 
wyłonienie najlepszego absolwenta w danym roku szkolnym, wyróżniającego się w środowisku 
szkolnym i poza nim, wcielającego w życie ideę dążenia do pełnego rozwoju osobistego, umiłowania 
wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej. 
 
2. Przewodniczący Zespołu Wychowawczego wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego 
weryfikuje dokumentację złożoną przez wychowawców pod względem jej poprawności formalnej 
oraz zgodności z zasadami niniejszego Regulaminu. 
 
3. Tytuł „Najlepszego Absolwenta ” zostanie przyznany przez komisję konkursu. 
 
4. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a. przewodniczący Zespołu Wychowawczego 
b. pedagog szkoły 
c. opiekun Samorządu Uczniowskiego 
d. przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
e. przedstawiciel Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
f. przedstawiciel Rady Rodziców 
 

5. Do zadań komisji należy zapoznanie się z dokumentacją zawierającą zestawienie działalności 
poszczególnych uczniów (zał. Nr 1) i przydzielenie punktacji zgodnie z kryteriami (zał. 2). 
 
6. Z posiedzenia Komisji szkolnej sporządza się protokół (zał. nr 3) i przedstawia Radzie 
Pedagogicznej do zatwierdzenia.  
 
7. W sytuacji, gdy w Kapitule Konkursowej zasiada wychowawca uczestnika konkursu, nauczyciel 
ma możliwość wstrzymania się od głosu. 
 
8. Wyróżnienie „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”Otrzymuje uczeń, 
który uzyska najwyższa liczbę punktów.  
 
9. W przypadku jednakowej liczby uzyskanych punktów o zwycięstwie decyduje komisja 
w głosowaniu jawnym. 
 
10. Zgłoszenia należy składać do sekretariatu szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych. 
 
11. Prace komisji oceniającej i wyłonienie zwycięzcy nastąpi po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej dla klas maturalnych. 
 
12. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego dla 
klas maturalnych . 
 
13. Zgłoszenia kandydatów do tytułu składają wychowawcy do opiekuna Samorządu Uczniowskiego 
zgodnie z wnioskiem (zał. Nr 1). 
 



  
14. Przyznaje się tylko jeden tytuł „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w 
Rzeszowie”. W razie braku kandydatów spełniających wymagania nie przyznaje się go wcale. 
 
15. Nagrodą w konkursie jest: pamiątkowy dyplom i atrakcyjna nagroda rzeczowa ufundowana 
przez uzgodnionego partnera szkoły. 
 
16. Sylwetka absolwenta zostanie przedstawiona na stronie internetowej szkoły. 
 
17. Decyzja komisji o przyznaniu nagrody „Najlepszy Absolwent” jest niepodważalna i ostateczna. 
 
18. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 
18. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez; 

a. Radę Pedagogiczną 
b. Radę Rodziców 
c. Samorząd Uczniowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Zatwierdzam 
 
         Dyrektor szkoły  

   
   

 
         



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Tytułu Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół  
 
Imię i nazwisko absolwenta……………………………………………………………. 
 

 
Obszary działalności 

ucznia/słuchacza 
 

 
Opis działalności/potwierdzenie 

w całym okresie nauki 

 
 
 

 Wyniki w nauce 
 

- średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana w trakcie roku szkolnego  
2013/2014                2014/2015                 2015/2016                   2016/2017 
…………                 ………….               …………..                   ……………. 
zachowanie 
………… …………..             ……………………... 

Udział w konkursach, 
zajęciach dodatkowych, 

warsztatach i innych 
formach proponowanych 

przez szkołę lub przez 
szkołę ogłaszanych z 

ramienia innych placówek 
edukacyjnych 

 

- aktywne uczestnictwo i  odnoszenie sukcesów w konkursach,  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- udział w warsztatach lub innych formach działań, których celem jest 

wspieranie wiedzy, umiejętności, podnoszenia kwalifikacji 
uczniów/słuchaczy,  

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych - rozwijanie zainteresowań. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

Prezentowanie szkoły w 
środowisku lokalnym, 

regionalnym, 
ponadregionalnym 

 

- uczestnictwo i odnoszone sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- uczestnictwo w działaniach mających na celu promocję szkoły (Targi 

Edukacyjne, imprezy lokalne, inne formy promocji) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- własne działania na rzecz promocji szkoły 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Udział w życiu szkoły. 
Budowanie szkolnego 

klimatu 
 

- Podejmowanie aktywnych działań na rzecz budowania szkolnego klimatu 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- Udział w projektach szkolnych, projektach zawodoznawczych, innych 

formach działań ogłaszanych przez szkołę 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 



  
- Udział i aktywne działania w kołach zainteresowań i organizacjach 

szkolnych 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
- Kreatywność i twórcza realizacja własnych projektów, pomysłów 

sprzyjających pogłębianiu szkolnego klimatu szkoły zaakceptowanych przez 
wychowawcę/opiekuna klasy/grupy lub dyrekcję szkoły 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
Podpis wychowawcy       …………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z promowaniem 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
 
        ………………………………………………. 
          Podpis kandydata 
    



  
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania Tytułu Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół  
 
Przyznawanie punktacji: 
 

 
Obszary działalności 

ucznia/słuchacza 
 

 
Opis 

działalności/potwierdzenie 
 

 
Punktacja 

 
 
 

 Wyniki w nauce 
 

- średnia ocen z wszystkich 
przedmiotów uzyskana w 
trakcie roku szkolnego 
2015/2016 
 
- ocenie podlega również 
zachowanie 
 

Średnia ocen powyżej 5,0   – 4 
punkty 
Średnia ocen od 4,5 do 5,0 – 3 
punkty 
Średnia ocen  4,4                – 2 
punkty 
Średnia ocen 4,3 – 4,0         - 1 
punkt 
Wzorowe - 3 punkty 
Bardzo dobre - 2 punkty 
Dobre                                   - 1 
punkt 

Udział w konkursach, 
zajęciach dodatkowych, 

warsztatach i innych 
formach proponowanych 

przez szkołę lub przez 
szkołę ogłaszanych z 

ramienia innych placówek 
edukacyjnych 

 

- aktywne uczestnictwo i                     
odnoszenie sukcesów w 
konkursach,  

 
 
 
 
 
- udział w warsztatach lub 

innych formach działań, 
których celem jest 
wspieranie wiedzy, 
umiejętności, podnoszenia 
kwalifikacji 
uczniów/słuchaczy,  

 
- uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych - rozwijanie 
zainteresowań. 

1 punkt za każdy konkurs  
   
Dodatkowe punkt za wyniki 
-   I miejsce – 3 punkty 
-  II miejsce – 2 punkty 
- III miejsce – 1 punkt 
 
1 punkt za każdy warsztat lub 
udział w innej formie działań, 
której celem jest: patrz obok 
 
 
 
maksymalnie  można uzyskać 3 
punkty 

Prezentowanie szkoły w 
środowisku lokalnym, 

regionalnym, 
ponadregionalnym 

 

- uczestnictwo i odnoszone 
sukcesy w konkursach 
gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i 
ogólnopolskich 

 
 
 
 
- uczestnictwo w działaniach 

mających na celu promocję 
szkoły (Targi Edukacyjne, 

1 punkt za każdy konkurs  
   
Dodatkowe punkt za wyniki 
-   I miejsce – 3 punkty 
-  II miejsce – 2 punkty 
- III miejsce – 1 punkt 
 
- maksymalnie można otrzymać 
3 punkty (ocenie podlega 
uczestnictwo oraz aktywność, 
kreatywność, pomysłowość, 
wkład własny) 



  
imprezy lokalne, inne formy 
promocji) 

- własne działania na rzecz 
promocji szkoły 

 
Udział w życiu szkoły. 
Budowanie szkolnego 

klimatu 
 

- Podejmowanie aktywnych 
działań na rzecz budowania 
szkolnego klimatu 

 
- Udział w projektach 

szkolnych, projektach 
zawodoznawczych, innych 
formach działań 
ogłaszanych przez szkołę 

 
- Udział i aktywne działania w 

kołach zainteresowań i 
organizacjach szkolnych 

 
- Kreatywność i twórcza 

realizacja własnych 
projektów, pomysłów 
sprzyjających pogłębianiu 
szkolnego klimatu szkoły 
zaakceptowanych przez 
wychowawcę/opiekuna 
klasy/grupy lub dyrekcję 
szkoły 

 

- 1 punkt za każde działanie 
 
 
 
- 3 punkty za udział w projekcie 
 
 
 
- 1 punkt za udział 
- 2 punkty za szczególne 
zaangażowanie 
 
 
- 5 punktów 

 



 
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania Tytułu Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół  
 
 
 
                  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
 
 
W dniu ............................... odbyło się posiedzenie komisji konkursu „ 
Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.” w celu rozpatrzenia wniosków o 
przyznanie tytułu i nagrody „Najlepszy Absolwent”. 
Po zapoznaniu się z wnioskami komisja ustaliła poszczególnym absolwentom następująca liczbę 
punktów;   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
                                             nazwisko i imię ucznia, klasa 
 
Komisja stwierdza że tytuł „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie” 
Otrzymuje ………………………………………. 
 
Protokół przekazuje się Dyrektorowi szkoły do przedstawienia go Radzie Pedagogicznej 
w celu zatwierdzenia. 
 
komisja w składzie: 
 
dyrektor szkoły –                                                             ………………………………………. 
 
przewodniczący Zespołu Wychowawczego –               ………………………………………. 
 
pedagog szkolny -                                                           ………………………………………. 
 
opiekun Samorządu Uczniowskiego –                          ………………………………………. 
 
przedstawiciel Rady Pedagogicznej –                         ………………………………………. 
 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego –                 ……………………………………….. 
 


