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Regulamin opracowany w oparciu o § 42 Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 

w Twardogórze  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 

Twardogórze ustanawiają tytuły „Osobowości”:  

• Absolwent roku,  

• Osobowość społeczna,  

• Osobowość sportowa,  

• Osobowość nauk przyrodniczych,  

• Osobowość nauk ścisłych,  

• Osobowość lingwistyczna,  

• Osobowość humanistyczna,  

• Osobowość artystyczna 

dla absolwentów naszej szkoły, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, co najmniej ocenę 

bardzo dobrą zachowania, osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i/lub 

zawodach sportowych, wyróżnili się nienaganną postawą oraz aktywną działalnością 

społeczną, artystyczną na rzecz szkoły i środowiska. 

2.  Tytuł „Osobowości” stanowi najwyższe wyróżnienie szkolne dla absolwentów SP 2 

im. Jana Pawła II w Twardogórze. 

 

3. Tytuł „Osobowości” nadaje Kapituła po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

4. Skład Kapituły powołuje doraźnie Dyrektor szkoły. 

 

 

5. Decyzja Kapituły dotyczącej nadania tytułu „Osobowości” po jej pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się 

od niej. 

§ 2 

 

1. Celem przyznawania tytułu „Osobowości” jest promowanie w środowisku postaw 

uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają posiadanie wiedzy, rozwijanie swoich 

zainteresowań i zdolności, uzyskiwanie wysokich wyników w nauce i/lub sporcie, wyróżniają 
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się nienaganną postawą, a także podejmują aktywną działalność społeczną, artystyczną na 

rzecz szkoły i środowiska. 

 

2. Tytuł „Osobowości” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za 

pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. 

  

3. Tytuł „Osobowości” jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych 

wyników w nauce i/lub rywalizacji sportowej oraz do podejmowania aktywnej działalności 

społecznej, artystycznej na rzecz szkoły i środowiska. 

 

Kryteria przyznawania tytułu „Osobowości” 

 

§ 3 

Absolwent Roku 

Tytuł „Absolwent Roku” jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń 

kończący naukę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Kandydatem do tego tytułu 

jest uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły, jednak nie niższą 

niż 5,0 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą zachowania; 

2. Uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych na 

różnych szczeblach i/lub we współzawodnictwie sportowym; 

3. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z własnymi potrzebami; 

4. Jest pracowity i systematyczny; 

5. Odznacza się nienaganną postawą uczniowską i koleżeńską; 

Osobowość artystyczna 

Tytuł Osobowości Artystycznej otrzymuje uczeń, który: 

1. Reprezentuje szkołę w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, 

aktorskich itp.), osiągając sukcesy potwierdzone dyplomami, certyfikatami, medalami itp. co 

najmniej na szczeblu powiatowym; 

2. Angażuje się w przygotowanie oraz realizację imprez szkolnych oraz pozaszkolnych; 

3. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska; 

4. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z własnymi potrzebami; 

5. Posiada bardzo dobrą opinię w środowisku szkolnym; 

 

Osobowość sportowa 

Statuetkę w kategorii Osobowość Sportowa otrzymuje uczeń, który: 

1. Może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach 

indywidualnych i zespołowych na szczeblu co najmniej powiatowym: 

2. Godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych; 
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3. Jest przykładem dla swoich koleżanek i kolegów na lekcjach wychowania fizycznego; 

4. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z własnymi potrzebami; 

5. Cechuje się wysoką kulturą osobistą; 

Osobowość humanistyczna 

Tytuł Osobowości Humanistycznej otrzymuje uczeń, który: 

1. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych (polonistycznych, historycznych, 

WOS itp.) osiągając sukcesy potwierdzone dyplomami, certyfikatami, medalami itp. co 

najmniej na szczeblu powiatowym; 

2. Angażuje się w przygotowanie oraz realizację imprez szkolnych oraz pozaszkolnych; 

3. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska; 

4. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z własnymi potrzebami; 

5. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. 

Osobowość Nauk Ścisłych 

Tytuł Osobowości Nauk Ścisłych otrzymuje uczeń, który: 

1. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych ( matematycznych, fizycznych, 

chemicznych itp.), osiągając sukcesy potwierdzone dyplomami, certyfikatami, medalami itp. 

co najmniej na szczeblu powiatowym; 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym;  

3. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami; 

4. Cechuje się wysoką kulturą osobistą; 

Osobowość Nauk Przyrodniczych 

Tytuł Osobowości Nauk Przyrodniczych otrzymuje uczeń, który: 

1. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych (geograficznych, biologicznych), 

osiągając sukcesy potwierdzone dyplomami, certyfikatami, medalami itp. co najmniej na 

szczeblu powiatowym; 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym;  

3. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami; 

4. Cechuje się wysoką kulturą osobistą; 

Osobowość Społeczna 

Tytuł Osobowości Społecznej otrzymuje uczeń, który: 

1. Angażuje się i włącza się w działalność organizacji szkolnych i pozaszkolnych; 

2. Przejawia indywidualne, osobiste zaangażowanie na rzecz drugiej osoby lub instytucji; 

3. Angażuje się w działalność charytatywną oraz wolontariat; 

4. Podejmuje własne inicjatywy o charakterze społecznym. 

5. Cechuje się wysoką kulturą osobistą; 
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Osobowość Lingwistyczna 

Tytuł Osobowości Lingwistycznej otrzymuje uczeń, który: 

1. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych (języki obce), osiągając sukcesy 

potwierdzone dyplomami, certyfikatami, medalami itp. co najmniej na szczeblu powiatowym; 

2. Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym; 

3. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami; 

4. Cechuje się wysoką kulturą osobistą; 

 

 

§ 4 

Przyznawanie tytułu „Osobowości” 

 

1. Tytuły „Osobowości” przyznane zostają  przez Kapitułę po zasięgnięciu opinii i 

zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej.   

  

2. Kandydatów do tytułu „Osobowości” mogą zgłaszać w formie pisemnej, z uzasadnieniem, 

nauczyciele i uczniowie (do zgłoszenia jednej kandydatury potrzeba 10 uczniowskich głosów 

poparcia) w ostatnim tygodniu maja. 

a)    nauczyciele i  uczniowie zgłaszają kandydatów do wychowawcy; 

b)     wychowawcy (wraz z propozycjami uczniów i nauczycieli) do przewodniczącego 

Kapituły.  

  

4. Dopuszcza się nadanie równorzędnych wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż jeden 

uczeń spełnia wymagane kryteria.   

 

5. Kapituła ma prawo nie przyznawać tytułu „Osobowości”, jeżeli nie ma zgłoszeń do tej 

kategorii bądź uzna, że kandydatura nie spełnia wymagań do nadania tytułu „Osobowości”. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1.     Wręczenie tytułów „Osobowości”  odbywa się podczas uroczystej akademii na 

zakończenie roku szkolnego dla absolwentów w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i 

zaproszonych gości.  

  

2.     Listy laureatów będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz jako 

tablo na korytarzu szkoły. 

 

Regulamin zaopiniowano i przyjęto pozytywną opinią  na Radzie Pedagogicznej dnia 29.05.2019r. 
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