REGULAMIN KONKURSU ABSOLWENT ROKU
Aktualizacja: czerwiec 2017

1. Konkurs Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać uczeń kończący
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego
w Myślenicach. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego ucznia spośród trzecich
klas liceum a także czwartych klas technikum Małopolskiej Szkoły Gościnności.
2. Intencją konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej i twórczej
postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników
w nauce.
3. Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzi:
1) przedstawiciel Dyrekcji szkoły,
2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – sekretarz Kapituły
3) przedstawiciel Rady Rodziców,
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
5) przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”,
6) Pedagog Szkolny – przewodniczący Kapituły
Do Komisji Konkursowej nie mogą być powołane osoby bezpośrednio powiązane
z kandydatem np. wychowawca klasy, rodzice. Decyzje zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej 2/3 Kapituły.
4. Zasady pracy Kapituły Konkursowej:
a) Członków Kapituły Konkursowej mianuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
b) Kapituła zbiera się nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem roku ostatnich klas zespołu
szkół.
c) Kapituła przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu określoną ilość punktów według zasad
wymienionych w Załączniku nr 1. W szczególnych przypadkach Kapituła może przyznać
dodatkowe punkty (max.2) w wypadku kryterium niesklasyfikowanego, nie ujętego w
założeniach.
d) Decyzja Kapituły o przyznaniu tytułu Absolwenta Roku jest niepodważalna i ostateczna.
e) Członków Kapituły obowiązuje tajemnica – nieujawniania Absolwenta Roku do dnia uroczystej
Gali z wręczeniem nagród połączonej z zakończeniem roku dla absolwentów.
5. Kandydatów (Nominowanych) do tytułu Absolwenta Roku zgłaszają wychowawcy.
Ostateczny termin złożenia przez wychowawcę dokumentacji kandydata na Absolwenta Roku to
dzień wystawienia końcoworocznych ocen proponowanych. Opóźnienie w złożeniu pełnej
dokumentacji (karta zgłoszenia, ponumerowane załączniki, zdjęcia nominowanego) skutkuje
dyskwalifikacją kandydata. Wniosek/karta zgłoszenia ma być wypełniony elektronicznie.
6. Kandydat na Absolwenta Roku powinien:
a) osiągać wysokie wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: minimum 4,75
z trzech lat nauki przy czym średnia ocen w ostatniej klasie dotyczy ocen proponowanych),

b) cechować
się
nienaganną
postawą
ucznia
(ocena
z
zachowania
wzorowa),
c) wykazywać
się
osiągnięciami
naukowymi,
działalnością
artystyczną,
sportową
lub społeczną w czasie nauki w Małopolskiej Szkole Gościnności. Stypendia naukowe,
ministra/premiera lub inne oceniane są osobno.
d) reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych (we wniosku należy
precyzyjnie określić szczebel konkursu i lokatę). Poszczególne etapy konkursów
przedmiotowych i olimpiad są sumowane. Wyżej punktowane są olimpiady w porównaniu z
konkursami przedmiotowymi. Nie oceniany jest sam udział w konkursach.
Zawody sportowe - punktacja zróżnicowana jest w zależności od osiągnięć indywidualnych bądź
drużynowych – wyżej punktowane są zawody indywidualne w porównaniu z drużynowymi.
Osiągnięcia sportowe oceniane są od poziomu województwa .
e) aktywnie angażować się w życie szkoły, wykazywać się inicjatywą.
7. Laureatem Konkursu Absolwent Roku zostaje uczeń, który uzyska największą ilość
punktów. Uczniowie wytypowani przez wychowawców dostają tytuł „Nominowany do konkursu
Absolwent Roku”.
8. Nagrody dla Laureata konkursu:
1. nagroda rzeczowa ufundowana przez Szkołę, Radę Rodziców i Stowarzyszenie
2. wpis do księgi najlepszych uczniów Małopolskiej Szkoły Gościnności,
3. umieszczenie pamiątkowego zdjęcia laureata w gablocie szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły
4. pamiątkowy dyplom
Wszystkim nominowanym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
9. Wychowawcy wypełniają karty zgłoszeń według załączonego wzoru (Załącznik nr 2)
oraz przedstawiają dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydatów z całego
okresu nauczania: ksero zaświadczeń (dyplomów, świadectw, rekomendacji itp.) i 2 zdjęcia
dyplomowe/legitymacyjne w formie elektronicznej. Każdy dyplom/zaświadczenie potwierdzające
osiągnięcia kandydata winno być potwierdzone podpisem wychowawcy oraz wszystkie dołączone
załączniki ponumerowane zgodnie z ich spisem/listą.
10. Ostatecznie o ilości punktów przyznanych zgłoszonym kandydatom decyduje Kapituła
Konkursowa.
11. Regulamin zatwierdza i zmian w nim dokonuje Kapituła Konkursowa.
12. Terminy: podane we wrześniu/październiku

Załącznik nr 1
KARTA OCENY – ABSOLWENT ROKU
l.p.
1

Kryterium
Średnia ocen

2
3

Zachowanie
Konkursy, olimpiady,
zawody sportowe
Działalność dodatkowa

4

5

6

Stypendia

Punktacja
6
8
10
0
Zgodnie z tabelą poniżej

4,75 – 4,9
4,91 – 5,2
Powyżej 5,21
Wzorowe

Społeczna

1-3

Naukowa (poza
stypendiami)
Artystyczna
Sportowa (pozaszkolna)

3-5

Premie w nauce przyznane
przez organ prowadzący
Osiągnięcia sportowe
przyznane przez organ
prowadzący
Prezesa Rady Ministrów
MEN
Inne np. Sapere Auso,
szczególnie uzdolnionej
młodzieży itd.

Inne niesklasyfikowane
w regulaminie

3-5
1-3
2

Uwagi

np. wolontariat, pomoc w
organizacji wydarzeń, samorząd
szkolny
np. prace naukowe, patenty,
prezentacje,
np. fotografia, muzyka, plastyka
np. reprezentowanie szkoły w
klubach np. w Wiśle
za każde przyznane

1

8
10
9

0-2

Tabela punktacji olimpiad, konkursów i zawodów:
• Olimpiady: udział + miejsce
• Konkursy: bez udziału, sama punktacja miejsca
• Zawody sportowe: indywidualne: udział + miejsce; drużynowo: bez udziału, sama punktacja miejsca
Miejsce

1 2 3 4 5 Udział
w Olimpiadzie

Etap wojewódzki

5 4 3 2 1 15

Etap ogólnopolski

6 5 4 3 2 20

Etap międzynarodowy 7 6 5 4 3 25

Załącznik 2
Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA – ABSOLWENT ROKU*
Data zgłoszenia:…………..
*wniosek proszę wypełnić elektronicznie

Imię i nazwisko Absolwenta
Klasa
Wychowawca
Data urodzenia Absolwenta
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
E- mail

l.p.

1

KRYTERIUM

Średnia

OSIĄGNIĘCIA (WYPEŁNIA WYCHOWAWCA)

ocen

(z wszystkich lat nauki
w szkole) i ocena z

zachowania
2

Udział w konkursach, Przykład:
Olimpiada Historyczna/ etap centralny/ 1 miejsce
zawodach
sportowych
i olimpiadach (proszę
doprecyzować poziom
konkursu
i
lokatę
kandydata)

PRZYZNANE
PUNKTY
(wypełnia
kapituła)

UWAGI

3

Dodatkowa
działalność (naukowa,
społeczna,
sportowa)

artystyczna,

4

Stypendia

5

Inne,
niesklasyfikowane w
regulaminie
RAZEM

Do karty zgłoszeniowej wychowawca powinien dołączyć ksero zaświadczeń (dyplomów, świadectw itp.)
potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia absolwenta oraz 2 zdjęcia kandydata w wersji elektronicznej
przesłane na adres: sekretariat@zsp.edu.pl wpisując w tytule maila „Absolwent Roku”

Załączniki:
1.
2.
…

Dodatkowe informacje o Absolwencie:

*Akceptuję i zapoznałem się z Regulaminem Nagrody Absolwent Roku ZSP Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

………………….
Podpis Absolwenta

……………………
Podpis Wychowawcy

Załącznik 3
Załącznik do PROTOKOŁU Z ZEBRANIA KAPITUŁY KONKURSU – ABSOLWENT ROKU

l.p.

Imię, nazwisko , szkoła
Nominowanych do konkursu

Ilość
przyznanych
punktów

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ABSOLWENT ROKU 2018 LO: ………………..
ABSOLWENT ROKU 2018 Technikum: ………………..

Podpisy Kapituły Konkursowej:

