
Regulamin przyznawania tytułu Prymusa Szkoły 

 
 

 W Zespole Szkół  w Kłodawie od roku szkolnego 2010/2011 przyznawany jest tytuł 

„Prymusa Szkoły”. Co roku otrzymuje go jeden uczeń spośród klas VI szkoły podstawowej 

i jeden uczeń z klas III gimnazjum, spełniający poniższe kryteria. 

 

 

I. Kryteria ubiegania się o tytuł „Prymusa Szkoły”. 

Tytuł prymusa w danym roku szkolnym otrzymuje  uczeń szkoły podstawowej i uczeń 

gimnazjum, który spełnia poniższe kryteria: 

 uzyskał średnią ocen  na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 5.0, 

 otrzymał wzorową ocenę z  zachowania, 

 promował szkołę i gminę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach i zawodach 

sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim,  

 aktywnie i systematycznie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych, 

 propagował wśród rówieśników  własne zainteresowania, 

 działał na rzecz klasy i szkoły (samorząd, imprezy szkolne i pozaszkolne), 

 aktywnie uczestniczył w życiu środowiskowym, kulturalnym i społecznym. 

 

 

II. Procedura  wyłonienia „Prymusa Szkoły”. 

 

1. Wychowawcy klas w oparciu o niniejszy regulamin sporządzają listę kandydatów 

ubiegających się o tytuł „Prymusa Szkoły”. 

2. Szkolna komisja weryfikacyjna z przedłożonych list wyłania ucznia, który spełnia 

najwięcej spośród ustalonych kryteriów wymagań i przyznaje mu tytuł „Prymusa 

Szkoły.”  

3. Skład komisji: 

Przewodniczący  

 dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) 

Członkowie: 

 Opiekunowie samorządu uczniowskiego, 

 Uczniowie – przedstawiciele samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum, 

 Nauczyciele- przedstawiciele zespołów przedmiotowych(bloku humanistycznego 

i matematycznego – przyrodniczego), 

 Przedstawiciel Rady Rodziców, 

 Przedstawiciel organu prowadzącego. 



III. Sposób nagradzania „Prymusa Szkoły”. 

 

Prymus szkoły w  nagrodę za swoje osiągnięcia otrzymuje: 

 dyplom „Prymusa Szkoły”, 

 nagrodę rzeczową lub stypendium ufundowane przez władze samorządowe gminy, 

 nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców,   

 list gratulacyjny dla rodziców. 

Ponadto nagrodzony zostaje wpisem do kroniki  szkolnej oraz ekspozycją jego fotografii 

w gablocie pod hasłem „Prymusa Szkoły”. 

 

 

 

 

IV. Forma  podsumowania współzawodnictwa o „Prymusa Szkoły”. 

 

1. Podsumowanie współzawodnictwa odbywa się każdorazowo w dniu zakończenia roku 

szkolnego.  

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

1. Posiedzenia komisji  są protokołowane. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin uzgodniono na posiedzeniu Rady pedagogicznej  

w dniu 16 marca 2011 

 

Zmiany zatwierdzono na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2012. 


