
Załącznik nr 12 

 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES 

w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach 

 

 

 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 

 

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

sobie) w SPI 11w Kielcach.  

2. Tytuł Primus Inter Pares  jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta SPI 11 przyznaje Kapituła, 

w skład której wchodzą:  

• Dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora (przewodniczący),  

• wychowawcy klas ósmych SPI 11   

• opiekun Samorządu Uczniowskiego,  

• przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

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

artystycznych i sportowych, naukę, pracę w samorządzie uczniowskim, wolontariat, działalność 

charytatywną i społeczną na terenie szkoły, postawę etyczno-moralną. Tytuł umożliwia wyróżnienie 

najwybitniejszych uczniów spośród wzorowych absolwentów SPI 11. 
4. 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: 

a. Dyrektor Szkoły,  

b. wychowawcy klas ósmych SPI 11,  
c. opiekunowie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i 

sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,  

d. opiekunowie organizacji szkolnych.  

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

Dyrektora Szkoły najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną i przedstawia na 

Radzie Klasyfikacyjnej. 
3. Kandydatami do tytułu Primus Inter Pares mogą być uczniowie klas ósmych SPI 11, którzy 

spełniają następujące kryteria: 

a. uzyskali średnią ocen w ostatnim roku szkolnym: minimum 5,00; 

b. otrzymali z zachowania w ostatnim roku szkolnym ocenę wzorową, 

c. każdy punkt procentowy z wszystkich części egzaminu przeliczany jest na 1punkt; 

d. średnia suma wyników w procentach dzielona jest przez liczbę egzaminów  
e. mają wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych 

i sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

f. działalność w Samorządzie Uczniowskim 

g. działalność w wolontariacie, 

h. działalność na rzecz szkoły poza samorządem. 



 

 

 

§ 3 

 

Zasady i kryteria przyznawania tytułu Primus Inter Pares 

 

1. Wychowawca klasy dostarcza do Dyrektora Szkoły wypełnioną Kartę Nominowanego do Tytułu 

Primus Inter  Pares (załącznik 1) najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem Kapituły.  

     Posiedzenie Kapituły odbywa się po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną.  
 

2. Kapituła wybiera laureatów według następujących kryteriów: 
 

a) średnia ocen z klasyfikacji końcowej po klasie VIII: 
5,00 – 5,29 – 2 pkt 
5,30 – 5,50 –  3 pkt 
5,51 – 5,70 –  4pkt 
5,71 – 6,00 – 5 pkt 
 

b) egzamin ósmoklasisty: średnia suma wyników w procentach dzielona przez liczbę  

egzaminów: 

 

wynik 100% - 10 pkt 

wynik pomiędzy 90- 99,9% - 9 pkt 

wynik pomiędzy 80-89,9% - 8 pkt 

wynik pomiędzy 70-79,9% -7 pkt 

 

c) osiągnięcia w konkursach: 
 

- Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty: 
laureat – 20 pkt 
finalista – 10 pkt 

 

      - Międzynarodowe konkursy , konkursy artystyczne i zawody sportowe (indywidualne) : 
     I miejsce – 8 pkt 

II miejsce – 6 pkt 
III miejsce – 4 pkt 

     Wyróżnienie – 2 pkt  
 

   - Międzynarodowe konkursy i zawody sportowe (drużynowe ) : 
     I miejsce – 4 pkt 

II miejsce – 3 pkt 
III miejsce – 2 pkt 

     Wyróżnienie – 1 pkt  
 

- Ogólnopolskie konkursy, konkursy artystyczne i zawody sportowe (indywidualne): 
I miejsce – 6 pkt 
II miejsce – 4 pkt 
III miejsce – 2 pkt 
Wyróżnienie –   1 pkt 
 

- Ogólnopolskie konkursy i zawody sportowe (drużynowe ): 
I miejsce – 3 pkt 
II miejsce –  2 pkt 
III miejsce – 1 pkt 
Wyróżnienie –   0,5  pkt 



 

 

  - Wojewódzkie konkursy tematyczne, artystyczne  i zawody sportowe: 
  I miejsce – 6 pkt 
 II miejsce – 4 pkt 
III miejsce – 2 pkt 
finalista – 1 pkt  

 

 

d) działalność w SU: 

funkcja w radzie SU – 5 pkt 
funkcja w sekcji SU – 3 pkt 
wolontariat – 1 pkt  

            aktywny udział w życiu szkoły - poza pracą w samorządzie -  2 pkt  
 

Punktowane są maksymalnie trzy osiągnięcia w konkursach i zawodach. W ramach tego samego 

przedmiotu brane jest po uwagę najwyższe miejsce,  W zawodach sportowych indywidualnych i 

drużynowych muszą to być wyniki z różnych dyscyplin. 
3. Kandydat z najwyższą sumaryczną liczbą punktów uzyskuje tytuł  Primus Inter Pares. 

4. W przypadku równej liczby punktów możliwe jest przyznanie więcej niż jednego tytułu  Primus Inter 

Pares. 

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

6. Przewodniczący Kapituły przedstawia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu rocznej klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej wyniki wyboru Primusa Inter Pares.  

7. Tytuł Primus Inter Pares ogłaszany jest na uroczystym apelu z okazji zakończenia zajęć edukacyjnych 

w danym roku szkolnym.  

8. Nagrodę Primus Inter Pares stanowią: 

a. statuetka Primus Inter Pares,  

b. pamiątkowy dyplom,  

c. informacja umieszczona zostaje na szkolnej stronie internetowej. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

Kapituła Tytułu Primus Inter Pares zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie roku 

szkolnego z uzasadnieniem przyczyny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

 

 

Karta Nominowanego do Tytułu Primus Inter  Pares 

 

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

Lp. Kryteria Punkty 

1. Średnia ocen z klasyfikacji końcowej.   

2. Wyniki z egzaminu/ oceny z przedmiotów egzaminacyjnych  

3. Konkursy i zawody na szczeblu międzynarodowym.  

4. Konkursy i zawody na szczeblu ogólnopolskim.  

5. Konkursy i zawody na szczeblu wojewódzkim.  

6. 
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez 

Kuratora Oświaty. 
 

7. Ocena aktywności w pracach SU.  

8. Wolontariat   

9. Aktywny udział w życiu szkoły poza samorządem  

Razem  

 

 

Uwagi dodatkowe: 

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

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

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

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

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

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

.......................... 

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

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

 

                                                             Wychowawca klasy: 
 

………………………………………. 

(podpis wychowawcy klasy) 
Kielce, …………………………………. 

(data) 


