
Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 7-2018/19 

 
Regulamin przyznawania absolwentom  

Szkoły Podstawowej nr 17 im. M. Kozery- Gliszczyńskiej 
w Pabianicach „Złotej Odznaki” 

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 17 im. M. Kozery- Gliszczyńskiej  w Pabianicach   

ustanawia indywidualną odznakę  

dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej z wyróżnieniem : 

„Złota Odznaka” za bardzo dobre wyniki w nauce i  znaczące 
osiągnięcia. 

 

1. „Złotą Odznakę” za ukończenie szkoły podstawowejz wyróżnieniem 
może otrzymać absolwent, który: 
 
- na świadectwie ukończenia szkoły otrzymał oceny celujące, bardzo 
dobre i dobre oraz łączną średnią ocen minimum 5,0 
- w klasie ósmej uzyskał najwyższą ocenę z zachowaniaoraz wzorową 
lub bardzo dobrą w klasach IV-VII 
- w klasach IV-VII otrzymał  świadectwo z wyróżnieniem, 
 
 

2. Absolwent otrzymuje„Złotą Odznakę” jeżeli spełnia warunki zawarte w 
punkcie pierwszym i przynajmniej dwa dodatkowe z niżej 
wymienionych: 

- aktywnie pracował w samorządzie szkolnym lub w innych 
organizacjach na terenie szkoły w trakcie nauki szkolnej w klasach IV – 
VIII, 
- chętnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych 

           w szkole,        
- brał udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i    
  miasta lub reprezentował szkołę w zawodach sportowych  
rozsławiając jej imię. 

 
 



3. Dyrektor szkoły ma prawo decydować o przyznaniu odznaki w 
przypadku szczególnych osiągnięć na rzecz środowiska a nie  
wymienionych powyżej. 
 

4. „Złotą Odznakę”  przyznaje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela - 
wychowawcy po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną podczas końcoworocznego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej Klasyfikacyjnej w ostatnim roku nauki szkolnej ucznia 
(klasa ósma). 
 

5. Wnioski wychowawców o przyznanie  „Złotej Odznaki”  wpływają do 
dyrektora szkoły od dnia wystawienia ocen do dnia rady klasyfikacyjnej 
(wniosek wychowawcy – Załącznik nr 1) 
 

6. Absolwent szkoły podstawowej wyróżniony „Złotą Odznaką” otrzymuje 
odznakę oraz dyplom potwierdzający przyznanie takiej odznaki – 
podczas uroczystości pożegnania absolwentów szkoły.  

         (wzór odznaki i dyplomu - w Załączniku nr 2 do regulaminu) 
 
 

7. Wydawanie odznaki oraz dyplomy podlegają ścisłej ewidencji,  
      którą prowadzi dyrektor szkoły (sekretariat dyrektora). 
 
 

„Złota Odznaka”jest wyrazem najwyższego uznania Dyrektora Szkoły i 
Rady Pedagogicznej dla ucznia, który wyróżnił się nienaganną postawą i 
szczególnymi osiągnięciami w nauce i pracy na rzecz szkoły. 

 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dn. 04. 
02.2019 r. Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców dn. 05.03.2019 r. 
oraz przez  Samorząd Uczniowski – zaopiniowany pozytywnie dn.18.03.2019 r. 

 

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia– 29.03.2019 r. 

Traci moc regulamin z 19.03.2012 r. 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania absolwentom Szkoły Podstawowej nr 17 im.  M. Kozery- 
Gliszczyńskiej w Pabianicach „Złotej Odznaki ” 

 
Wzór wniosku wychowawcy – do otrzymania „Złotej Odznaki” 

 
 

 
Pabianice, dn. ......................................... 

 

 
Do Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 17  
w Pabianicach 

 

Wnioskuję o przyznanie nagrody „Złotej Odznaki” 

Dla ucznia/ uczennicy .........................................................................       ........... 

Imię i nazwisko ucznia   klasa  

Średnia ocen z przedmiotów uzyskana na koniec szkoły podstawowej - .............. 

Ocena z zachowania na koniec szkoły podstawowej - ...................................... 

 

Czy uczeń  uzyskał w klasie IV, V, VI i VII: 

-  świadectwo z wyróżnieniem   ................. 

- oraz ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą   ....................... 

Inne szczególne osiągnięcia wg proponowanych w regulaminie kryteriów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Data i podpis wychowawcy  ....................................................................... 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach przyznaje  

uczniowi / uczennicy  

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

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

„Złotą Odznakę”  za bardzo dobre wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia  

 

 

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

Data zatwierdzenia wniosku                                                    Podpis dyrektora   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



Wzór „Złotej Odznaki” i treść  dyplomu:          Załącznik  nr 2 do Regulaminu 

DYREKTOR 

Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach 
 

przyznaje absolwentce/absolwentowi 
 

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

„Złotą Odznakę”, 
 

która jest wyrazem 
najwyższego uznania  

Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej  
dla ucznia wyróżniającego się  

wzorową postawą i szczególnymi osiągnięciami  
w nauce i pracy na rzecz szkoły. 

 
 
   Nr ...... /2019 

Pabianice, …. .06. 2019 r. 


