
Regulamin przyznawania tytułu Pazia Królowej Jadwigi 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Bytomiu 

 

1. Celem nadania tytułu Pazia Królowej Jadwigi jest wyłonienie najlepszych 

absolwentów Szkoły, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wykazali się aktywną 

postawą i zaangażowaniem w życie szkoły, rozsławili jej imię, zdobywając czołowe 

miejsca w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich a nawet 

międzynarodowych. 

2. Zadaniem jest promowanie najlepszych absolwentów w środowisku szkolnym, 

upowszechnianie wśród uczniów wzorowych postaw społecznych, dbałość 

o wszechstronny rozwój naszych uczniów. 

3. Honorowy tytuł oraz pamiątkowy medal mogą otrzymać uczniowie ostatniej klasy 

Szkoły Podstawowej. 

4. Warunkiem uzyskania tytułu Pazia Królowej Jadwigi jest uzyskanie przez niego: 

    a) średniej ocen minimum 5,0 uzyskanej w dwóch ostatnich latach II etapu 

         kształcenia – 10 - 20 pkt 

    b) oceny wzorowej z zachowania – 10 pkt 

    c) rzetelnego przygotowania się do egzaminu kończącego szkołę –   

        uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu próbnego min. 90% z poszczególnych 

        przedmiotów– 10 - 30 pkt (po 10 pkt za każdy przedmiot) 

    d) szczególnych osiągnięć w konkursach przedmiotowych, artystycznych 

        i sportowych (pierwszego i drugiego miejsca w konkursie miejskim, czołowych 

        lokat w konkursach rejonowych, wojewódzkich ogólnopolskich oraz  

        międzynarodowych) 10 – 40 pkt (10 pkt – za  konkursy miejskie;  

        20 pkt za czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich i regionalnych, 30 pkt  

        za konkursy ogólnopolskie, 40 pkt za konkursy międzynarodowe) 

     f) aktywnie zaangażowany w życie szkoły 10 – 30 pkt 

5. Paź to uczeń o wysokiej kulturze osobistej, otwarty na poszerzanie horyzontów 

w zakresie dodatkowej wiedzy lub dziedziny artystycznej, aktywny i służący pomocą, 

koleżeński i lubiany przez rówieśników. 

6. Nad przebiegiem przyznawania tytułu czuwa komisja, w skład której wchodzą: 

Dyrektor Szkoły 

Pomysłodawca nadawania tytułu 

Szkolny Koordynator konkursów i uroczystości szkolnych. 

Pedagog szkolny 



Wychowawcy klasy VIII Szkoły Podstawowej 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

7. Każdego roku komisja zbiera się przed konferencją klasyfikacyjną i rozpatruje 

wnioski wychowawców przedstawiających poszczególne kandydatury. Uczniowi, który 

spełnił 75% wymaganych punktów przysługuje honorowy tytuł. Wymagania zawarte 

w punkcie 5 są obligatoryjne. 

8. Ostateczną i nieodwołalną decyzję zatwierdzającą Uchwałę komisji podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 


