Wpisanym do

ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu może być uczeń,
który spełnia wszystkie warunki poniższego regulaminu:
1.
Na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał średnią ocen 5,0 lub wyższą z obowiązkowych
przedmiotów nauczania oraz najwyższą ocenę zachowania.
2.
Na świadectwach ukończenia klas czwartej i piątej otrzymał średnie ocen 4,75 lub więcej.
Na świadectwach ukończenia klas szóstej, siódmej i ósmej otrzymał średnie ocen 5,0 lub
więcej.
3.
W klasach IV do VIII na świadectwach promocyjnych otrzymał najwyższe oceny
zachowania.
4.
W klasach I – VIII brał udział reprezentując szkołę w minimum pięciu konkursach
przedmiotowych lub innych konkursach (za wyjątkiem zawodów sportowych) osiągając
w nich tytuł laureata (1-3 miejsce) co najmniej stopnia gminnego.
5.
Cechuje Go wysoka kultura osobista, wrażliwość na krzywdę, chęć niesienia pomocy innym.
6.
Przez wszystkie lata nauki w szkole nie naruszył w rażący sposób - prawa i norm współżycia
społecznego.
7.
Wyróżnia się aktywnością w życiu społecznym klasy, szkoły lub środowiska. Praca
w organizacjach pozaszkolnych musi być udokumentowana przez władze tych organizacji lub
stowarzyszeń.

8.
Z wnioskiem o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów mogą wystąpić:
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
- wychowawca klasy,
- Samorząd Uczniowski.
Wniosek o dokonanie wpisu rozpatrywany jest w danym roku szkolnym na posiedzeniu
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej szkoły. Przedstawia go wychowawca klasy, a uchwałę
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym podejmuje rada.
9.
Uczeń, któremu przyznano tytuł „Wzorowego Absolwenta” ma prawo:
- być wpisanym do ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW,
- otrzymuje puchar i kopię wpisu,
- jego nazwisko i osiągnięcia są podane do publicznej wiadomości,
- Rodzice ucznia otrzymują list gratulacyjny od dyrektora szkoły.
10.
Wpisu do ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW dokonuje się po radzie klasyfikacyjnej,
a wyróżnienia pucharem w dniu zakończenia nauki w szkole podstawowej na uroczystej
akademii z udziałem Rodziców.
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