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Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu 

Przyjaciel Szkoły Podstawowej  

 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Dobieszu” może być nadawany osobom fizycznym, 

instytucjom, firmom lub organizacjom, które przyczyniły się do rozwoju szkoły i 

podniesienia jej rangi w środowisku. Tytuł nadaje Rada Pedagogiczna Szkoły 

Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu w drodze uchwały. 

2. Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Dobieszu” przyznawany jest corocznie. 

3. Tytuł przyznawany jest w szczególności za: 

1) bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, 

opiekuńczych lub wychowawczych działań Szkoły, 

2) znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz Szkoły, 

3) wielokrotne publiczne wsparcie i popularyzowanie działań Szkoły, 

wpływające na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. 

4. Nagroda jest przyznawana w formie pamiątkowego dyplomu i statuetki/medalu 

„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu” 

5. Tytuł może zostać przyznany osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom lub 

firmom tylko jeden raz. 

§ 2 

Kapituła Tytułu Honorowego 

 

1. Powołuje się Kapitułę Tytułu Honorowego w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Kapituły; 

2) 2 osoby - przedstawiciele Rady Pedagogicznej; 

3) 1 osoba - przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) 1 uczeń - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wskazują swoich  

przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły na okres roku szkolnego w 

terminie do dnia 31 października każdego roku. 

3. W roku szkolnym 2014/2015 termin wskazania przedstawicieli do prac w 

Kapitule przedłuża się do 30 stycznia 2015r. 

4. Zebrania Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej 

jeden raz w roku. 
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5. Kapituła podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 3 

Postępowanie w sprawie nadania Tytułu Honorowego 

 

1. Tytuł Honorowy przyznawany jest na wniosek. (załącznik nr 1) 

2. Wniosek składany jest na piśmie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

3. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego mogą wystąpić: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Rodziców; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Pedagogiczna (co najmniej 3 członków). 

4. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego może wystąpić również Kapituła 

tytułu honorowego. 

5. Wnioski o nadanie tytułu honorowego składane są do Dyrektora Szkoły do 30 

kwietnia każdego roku szkolnego. 

6. Dyrektor Szkoły przedstawia wnioski Kapitule w terminie 30 dni od dnia ich 

złożenia. 

7. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami i dokonaniu ich oceny przedstawia je 

Radzie Pedagogicznej, z własnym stanowiskiem, co do zasadności wniosku o 

nadanie tytułu honorowego. 

8. Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu wniosków Kapituły podejmuje uchwałę o 

nadaniu lub odmowie nadania tytułu honorowego „ Przyjaciel Szkoły”. 

9. Kapituła prowadzi rejestr nadanych tytułów honorowych. 

 

§ 4 

Nadanie Tytułu Honorowego 

 

1. Uroczyste nadanie Honorowego Tytułu „Przyjaciel Szkoły” ma miejsce podczas 

uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. 

2. Aktu wręczenia, w imieniu Kapituły, dokonuje Dyrektor Szkoły. 

3. Osoba, instytucja lub firma, której nadano  Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły”, 

otrzymuje: 

1)  akt nadania tytułu w formie pamiątkowego dyplomu; 

2)  pamiątkową statuetkę; 

3)  miejsce w „Galerii Przyjaciół Szkoły”; 

4)  wpis na stronie internetowej szkoły. 
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§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna Szkoły. 

2. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 8/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu z dnia 05.10.2014r. 

3. Regulamin wchodzi w życie  z dniem uchwalenia. 
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Załącznik nr 1do Regulaminu 

WNIOSEK O PRZYZNANIE TYTUŁU „PRZYJACIEL SZKOŁY” 

Zgłaszam wniosek o przyznanie tytułu „Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu” w roku szkolnym ……… 

Pani/Panu, instytucji, firmie: 

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

Uzasadnienie wniosku (kryteria opisane w regulaminie nagrody): 

Pani/Pan, instytucja, firma 

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

spełnia następujące kryteria *: 

1. Bezinteresowna praca na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, 

opiekuńczych lub wychowawczych działań Szkoły, przejawiająca się w: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Znacząca pomoc materialna i finansowa na rzecz Szkoły, przejawiająca się w: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Wieloletnie publiczne wsparcie i popularyzowanie działań Szkoły wpływające na 

pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, przejawiające się w: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

*właściwe zaznaczyć i uzasadnić  

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

Data                                                                            Podpis wnioskodawcy 

 

Nagrodę przyznano/nie przyznano uchwałą nr ……..… Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu w dniu ……………….. . 


