
Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły.”

§1

„Przyjacielem Szkoły”  Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie może zostać osoba fizyczna, instytucja, firma
lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły.

§2

Tytuł „Przyjaciela Szkoły” przyznaje się w szczególności za:

- bezinteresowne i systematyczne prace na rzecz szkoły;

- pomoc w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych;

- pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów;

- publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

Kandydat powinien spełniać przynajmniej dwa z wyżej wymienionych warunków.

§3Z pisemną propozycją honorowego tytułu mogą wystąpić w ciągu roku szkolnego: Dyrektor Szkoły, Rada 
Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.

§4

Tytuł „Przyjaciela Szkoły” przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, 2 członków Rady 
Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

§5

Kapituła zbiera się i analizuje wnioski z propozycjami nadania tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu „Przyjaciela Szkoły” przez tajne głosowanie, większością 
głosów.

§6

Nagroda jest przyznawana w formie dyplomu oraz statuetki.

§7

Nadanie honorowego tytułu „Przyjaciela Szkoły” odbywa się w obecności społeczności szkolnej w Dniu Święta 
Patrona Szkoły. Nominowanie zostaną poinformowani wcześniej, aby umożliwić im osobiste uczestnictwo.

§8

Aktu nadania tytułu oraz wręczenia nagrody w imieniu Kapituły dokonuje Dyrektor Szkoły.

§9

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 24 
stycznia 2019r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania tytułu „Przyjaciela Szkoły.”



Wniosek o przyznanie honorowego tytułu „Przyjaciela szkoły.”

Zgłaszam wniosek o przyznanie tytułu „Przyjaciel szkoły” w roku szkolnym …………………………………………

Pani/Panu, instytucji, firmie, organizacji ………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wniosku

Pani/Pan, instytucja, firma, organizacja ……………………………………………………………………………………………….

Spełniła następujące kryteria:

1). Bezinteresowna i systematyczna praca na rzecz szkoły, przejawia się w:

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

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

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

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

2. pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, przejawia się w:

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

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

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

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

3) znacząca pomoc materialna i finansowa na rzecz placówki oraz jej uczniów przejawiająca się w:

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

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

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

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

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

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

4. publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku 
lokalnym, przejawiająca się w:

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

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

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

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

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

        Data podpis wnioskodawcy

Nagrodę nr……..przyznano/ nie przyznano w dniu …………………………………………………..


