Regulamin konkursu ABSOLWENT
Obowiązuje od roku 2013/14
ABSOLWENTEM zostaje osoba, która:
1.
a. na świadectwie ukończenia szkoły ma średnią ocen co najmniej
4,8 i wzorowe zachowanie i
· średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły jest co najmniej 5,0 lub
·
·

suma punktów uzyskanych w kategoriach 3,4 i 5 wynosi co najmniej 50
pkt. lub
na sprawdzianie szóstoklasisty uzyskała maksymalny wynik

b. oraz uzyskała największą liczbę punktów określonych w
kategoriach 2-7

2. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 4,8 /z zaokrągleniem do
pierwszego miejsca po przecinku/ x50
3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych, MEN, laureaci
Ø
etap szkolny
10 pkt
Ø
etap rejonowy/finalista woj.
30pkt.
Ø
etap wojewódzki ......................
50 pkt
Ø
etap ogólnopolski
75 pkt
4. Osiągnięcia sportowe w kategorii indywidualnej:
/ zawody organizowane przez SZS, uczeń reprezentuje SP7/
Zdobywcy miejsc od 1. do 3.
Ø etap miejski
5 pkt
Ø etap rejonowy
10 pkt
Ø etap wojewódzki
30 pkt.
Ø makroregion
50 pkt.
Ø etap ogólnopolski
75 pkt.
5.Osiągnięcia sportowe w kategorii zespołowej:
/ zawody organizowane przez SZS, uczeń reprezentuje SP7/
Zdobywcy miejsc od 1. do 3.
Ø etap miejski
5 pkt
Ø etap rejonowy
10 pkt
Ø
etap wojewódzki
30 pkt.
Ø
makroregion
50 pkt.
Ø
etap ogólnopolski
75 pkt.
6. Działalność społeczna od 0 do 10 pkt.
/ średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji,
w głosowaniu tajnym/
7. Do sumy uzyskanych powyżej punktów dolicza się wynik punktowy ze
sprawdzianu szóstoklasisty (OKE) x 5
Punktuje się również laureatów konkursów wojewódzkich organizowanych przez KO z lat
ubiegłych. Jeżeli uczeń jest laureatem z przedmiotu np.: w klasie V i VI to liczymy mu
sukces dwa razy.
Komisja bierze pod uwagę najwyższy etap osiągnięty przez ucznia w danym konkursie.

W PRZYPADKU GDY DWÓCH LUB WIĘCEJ UCZNIÓW
UZYSKAŁO IDENTYCZNĄ, NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ
PUNKTÓW, O TYTULE ABSOLWENTA DECYDUJĄ
OSIĄGNIĘCIA W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
8. Laureaci konkursów wiedzy / indywidualnie, laureat lub miejsca 1 – 3/ (np.
Kangur. FOX, itp.)
Ø miejski
- 1 pkt
Ø rejonowy
- 3 pkt
Ø etap wojewódzki ( bdb wynik w Kangurze)
– 5 pkt
Ø etap ogólnopolski (laureat np.w Kangurze, FOX)
– 10 pkt.
9. Laureaci innych konkursów /indywidualnie, laureat lub miejsca 1 – 3/
( za każdy konkurs)
Ø etap miejski
- 1 pkt
Ø rejonowy
- 2 pkt
Ø etap wojewódzki
- 3 pkt.
Ø etap ogólnopolski
- 5 pkt.
W przypadku BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA komisja bierze pod uwagę wyniki w
nauce z kolejnych klas programowo niższych. / średnia z końca roku szkolnego,
najpierw z klasy piątej, następnie z klasy IV/.Jeśli nadal nie ma rozstrzygnięcia,
to tytuł Absolwenta uzyskują osoby z najwyższym wynikiem.
Z każdej klasy wychowawca zgłasza osoby, które spełniają warunek określony w
punkcie 1a
Skład komisji: przedstawiciel dyrekcji + wychowawcy klas VI + opiekun SU.
Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.
JEST TO DECYZJA OSTATECZNA.

