
REGULAMIN przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES 

w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza 

Korczaka w Błoniu 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

Wśród Równych Sobie) w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Janusza Korczaka w Błoniu.  

2. Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta SP2 w Błoniu. 

 3. Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna SP2 po zapoznaniu się z ustaleniami Kapituły Tytułu 

Primus Inter Pares, w skład której wchodzą:  

 Dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora (przewodniczący),  

 wychowawcy klas ósmych,  

 opiekun Samorządu Uczniowskiego,  

 opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

4. Tytuł Primus Inter Pares promuje wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

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

działalność charytatywną, wzorową postawę etyczno-moralną.  

5. 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 

 c) Opiekunowie Samorządu Szkolnego 

d) Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

e) Nauczyciele opiekujący się uczniami osiągającymi wysokie wyniki w konkursach rangi co 

najmniej powiatowej. 

2. Kandydatami do tytułu Primus Inter Pares mogą być uczniowie ósmych, którzy spełniają 

następujące kryteria: 



a) uzyskali średnią ocen w każdym roku (w klasach IV-VIII) co najmniej –5,0, 

b) otrzymali z zachowania w każdym roku (w klasach IV-VIII) ocenę bardzo dobrą lub 

wzorową, 

c) mają wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i 

sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym,  

e) aktywnie i systematycznie uczestniczyli w pracy Samorządu Szkolnego, gazetki szkolnej, 

szkolnej telewizji internetowej, szkolnego radia, w wolontariacie, poczcie sztandarowym, 

zajęciach kół zainteresowań, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. 

f) uzyskali wysoką frekwencję w każdym roku szkolnym, poczynając od klasy IV do VIII.  

§ 3 

Zasady i kryteria przyznawania tytułu Primus Inter Pares  

1. Osoby wymienione w Paragrafie 2. co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku 

szkolnego zgłaszają do Dyrektora kandydatury nominowanych do Tytułu Primus Inter Pares . 

2. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zbiera się 

kapituła Tytułu Primus Inter Pares 

3. Kapituła Tytułu Primus Inter Pares wybiera laureata według następujących kryteriów:  

a) średnia ocen z klasyfikacji w klasach IV-VIII (najwyższa średnia spośród uczniów 

w danym roku szkolnym – 5 punktów, druga – 4 punkty, trzecia – 3 punkty, czwarta – 

2 punkty, piąta – 1 punkt). 

 

b) zachowanie (w każdym roku): 

- bardzo dobre – 3pkt. 

- wzorowe–5pkt, 

 

c) egzamin ósmoklasisty: wynik powyżej 90% z poszczególnych części egzaminu – 6 

punktów, wynik pomiędzy 80-89,9% - 4 punktów, wynik pomiędzy 70-79,9% - 3 

punkty.  

 

d) osiągnięcia w konkursach : 

-Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty: 

 laureat –10 pkt  

f inalista –8 pkt 

 zakwalifikowanie do  II etapu – 4 punkty 



-Konkursy i zawody sportowe na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i 

wojewódzkim/międzypowiatowym: 

 I miejsce – 8pkt 

 II miejsce – 6 pkt 

 III miejsce – 4 pkt 

 Wyróżnienie – 2 punkty 

 

-Konkursy i zawody na szczeblu powiatowym (w przypadku zawodów sportowych 

dotyczy konkurencji indywidualnych): 

 I miejsce –4pkt 

 II miejsce –3pkt 

 III miejsce –2pkt 

 wyróżnienie–1pkt 

e) aktywny udział w życiu szkoły (w tym praca w Samorządzie Szkolnym, gazetce, 

szkolnej telewizji, radiu, kołach zainteresowań, poczet sztandarowy) – do 10 punktów. 

f) działalność wolontariacka – do 10 punktów. 

4. Kapituła Tytułu Primus Inter Pares na podstawie uzyskanych punktów wybiera 

kandydata do tytułu Primus Inter Pares, którym zostaje uczeń z najwyższą sumaryczną 

liczbę punktów, zgodnie z opracowanymi kryteriami. 

5. W przypadku równej liczby punktów możliwe jest przyznanie więcej niż jednego 

tytułu Primus Inter Pares. 

6. Przewodniczący Kapituły prezentuje Radzie Pedagogicznej na rocznym posiedzeniu 

klasyfikacyjnym wyniki wyboru Primusa Inter Pares.  

7. Członkowie Rady Pedagogicznej zatwierdzają wynik w głosowaniu jawnym.  

8. Od głosowania Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. 

9. Tytuł Primus Inter Pares ogłaszany jest na uroczystym apelu z okazji zakończenia 

zajęć edukacyjnych klas ósmych w danym roku szkolnym.  

10. Uczeń, który otrzymał tytuł Primus Inter Pares, otrzymuje nagrodę. Informacja o 

wyborze umieszczana jest na stronie internetowej oraz w Kronice Szkoły. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

Zastrzega się  prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 



Załącznik 1 

Karta Nominowanego do Tytułu Primus Inter Pares 

 Klasa 

IV 

Klasa 

V 

Klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

Łącznie 

Wyniki w nauce       

Zachowanie       

Osiągnięcia w konkursach 

wojewódzkich organizowanych 

przez MKO 

      

Osiągnięcia w konkursach i 

zawodach sportowych na szczeblu 

międzynarodowym, 

ogólnopolskim i 

wojewódzkim/międzypowiatowym 

      

Osiągnięcia w konkursach na 

szczeblu powiatowym (Mały 

Pitagoras, Ortograficzny, inne) 

      

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Język polski Matematyka Angielski  

    

Aktywny udział w życiu szkoły  

Działania wolontariackie  

ŁĄCZNIE  

 

Sposób wyliczeń: 
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Uwagi dodatkowe: 
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Podpisy Kapituły Tytułu Primus Inter Pares 

 

 

 


