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REGULAMIN 

 

przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES 

 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu 

   

 

§ 1 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

2. Regulamin określa zasady przyznawania tytułu Primus Inter Pares ( Pierwszy wśród 

równych sobie) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu 

 

3. Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu 

 

4. Tytuł przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: 

 

- Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły 

- Wychowawcy klas ósmych  

- Przewodniczący Rady Rodziców 

- Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

 

5. Tytuł Primus Inter Pares promuje wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych, naukę, wyniki egzaminu ósmoklasisty, pracę                            

w samorządzie uczniowskim, wolontariat, działalność charytatywną i społeczną na 

terenie szkoły, postawę etyczno-moralną. Tytuł umożliwia wyróżnienie 

najwybitniejszych uczniów spośród wzorowych absolwentów szkoły. 

 

6. Przyznaje się tylko jedno wyróżnienie Primus Inter Pares w każdym roku szkolnym 

 

7. Wynik obrad Kapituły zostanie ogłoszony na Radzie Pedagogicznej w dniu Rady 

klasyfikacyjnej   i odnotowany w Księdze protokołów. 
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8. Obrady Kapituły są tajne i poufne. Do dnia zakończenia roku szkolnego, kiedy 

wyróżnienie zostanie ogłoszone, nazwisko wyróżnionego ucznia pozostaje w ścisłej 

tajemnicy. 

 

9. Decyzja kapituły jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

10. Sposób przyznawania tytułu Primus Inter Pares odbywa się zgodnie z zasadami 

zawartymi  w  niniejszym regulaminie. 

§ 2 

 

Kandydaci do tytułu Primus Inter Pares 

 

1. Kandydata do tytułu Primus Inter Pares  mogą zgłosić: 

- Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, 

- Wychowawcy klas ósmych  

- opiekunowie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, tematycznych, 

artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym, 

- opiekunowie organizacji szkolnych. 

 

2. Kandydata do tytułu Primus Inter Pares  należy zgłosić z pisemnym uzasadnieniem do 

Dyrektora Szkoły najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacyjną Radą pedagogiczną. 

 

3. Kandydatami do tytułu Primus Inter Pares mogą być uczniowie klas ósmych, którzy 

spełniają następujące kryteria: 

 

- uzyskali w klasach IV-VIII świadectwo z wyróżnieniem w każdym roku szkolnym 

- otrzymali z zachowania w każdym roku szkolnym w klasach IV – VIII ocenę bardzo dobrą 

lub wzorową, 

- osiągnęli wybitne wyniki (tzn. I, II, III miejsce lub wyróżnienie)w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej 

powiatowym, 

- uzyskali wysokie wyniki w egzaminie ósmoklasisty – kryterium uwzględniane w zależności 

o terminu otrzymania wyników egzaminu (co najmniej 2 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) 

- aktywnie i systematycznie uczestniczyli w życiu szkoły, 

- cechowali się wysoką kulturą osobistą
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§ 3 

 

Zasady i kryteria przyznawania tytułu Primus Inter Pares 

 

1. Osoby wymienione w Paragrafie 2. co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku 

szkolnego zgłaszają do Dyrektora kandydatury nominowanych do Tytułu Primus Inter 

Pares . 

 

2. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zbiera 

się kapituła Tytułu Primus Inter Pares 

 

3. Kapituła Tytułu Primus Inter Pares wybiera laureata według następujących kryteriów: 

 

a) w klasach IV-VIII świadectwo z wyróżnieniem w każdym roku 

 

b)  zachowanie w klasach IV - VIII:  

- bardzo dobre – 3 punkty 

- wzorowe – 5 punktów 

 

c) egzamin ósmoklasisty: 

- wynik powyżej 90% z poszczególnych części egzaminu – 6 punktów,  

- wynik pomiędzy 80-89,9% - 4 punktów,  

- wynik pomiędzy 70-79,9% - 3 punkty. 

Wyniki egzaminu  nie będą brane pod uwagę w przypadku zmiany terminu egzaminu,  

gdy data podania jego wyników przekroczy termin obrad Kapituły. 

d) osiągnięcia w konkursach : 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty: 

- laureat –10 pkt 

- finalista –8 pkt 

- zakwalifikowanie do II etapu – 4 punkty 

Konkursy i zawody sportowe na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i    

wojewódzkim:                

- I miejsce – 8pkt 

- II miejsce – 6 pkt 

- III miejsce – 4 pkt 

- wyróżnienie – 2 punkty 
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Konkursy i zawody sportowe na szczeblu powiatowym: 

- I miejsce – 4 punkty                                             

- II miejsce – 3 punkty 

- III miejsce –2 punkty 

- wyróżnienie – 1 punkty 

 

Klauzula: 

Kapituła może przyznać dodatkowe punkty za szczególne działania ucznia na terenie szkoły 

np. aktywny udział w życiu szkoły, praca w Samorządzie Uczniowskim, działalność 

wolontariacka – nie więcej jak 20 punktów.  

 

1. Kapituła Tytułu Primus Inter Pares na podstawie uzyskanych punktów (Załącznik 1 - 

Karta Nominowanego do Tytułu Primus Inter Pares) wybiera kandydata do tytułu 

Primus Inter Pares, którym zostaje uczeń z najwyższą sumaryczną liczbę punktów.   

W przypadku równej liczby punktów Kapituła poddaje szczegółowej analizie  

działalność pozaszkolną ucznia i na jej podstawie podejmuje ostateczną decyzję – 

uzasadnienie w Uwagach dodatkowych w Karcie Nominowanego do Tytułu 

Primus Inter Pares. 

 

2. Decyzja Kapituły o przyznaniu tytułu  Primus Inter Pares jest ostateczna. 

 

3. Przewodniczący Kapituły przedstawia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rocznej 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej wyniki wyboru Primusa Inter Pares. 

 

4. Tytuł Primus Inter Pares ogłaszany jest na uroczystym apelu z okazji zakończenia 

zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

 

5. Nagrodę Primus Inter Pares stanowią: 

- statuetka Primus Inter Pares, 

- pamiątkowy dyplom, 

- informacja umieszczona zostaje na szkolnej stronie internetowej 

- nagroda z funduszy Rady Rodziców lub innych źródeł
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§ 4 

 

Postanowienia końcowe 

 

Kapituła Tytułu Primus Inter Pares zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu                    

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.. 
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Załącznik 1 
 

Karta Nominowanego do Tytułu Primus Inter Pares 
 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………..                   Klasa: ……………. 
 

 Klasa  Klasa Klasa Klasa Klasa Łącznie 

 IV  V VI VII VIII  

        

 

Wyniki w nauce – potwierdzenie świadectwa            

z wyróżnieniem „x”        

        

 

Zachowanie        

        

 

Osiągnięcia w konkursach        

wojewódzkich organizowanych        

przez MKO        

        

 

Osiągnięcia w konkursach i        

zawodach sportowych na szczeblu        

międzynarodowym,        

ogólnopolskim i        

wojewódzkim, powiatowym        

        

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Język polski Matematyka Angielski  

        

        

Szczególne działania ucznia na terenie szkoły        

        

ŁĄCZNIE      

        

 

Uwagi dodatkowe:  
……………………………………………………………………………..………………………........................ 
 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
……………………………………………………………………………..………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
……………………………………………………………………………..………………………........................ 

 

                                                                                             Podpisy członków Kapituły: 
 
 
 
 
 
 
 

Czaniec, dnia…………………………………. 
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