
R E G U L A M I N

konkursu na Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku

1. Konkurs  „Najlepszy  Absolwent  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  2”  ma  na  celu 

wyłonienie  najlepszego  absolwenta,  wyróżniającego  się  w środowisku szkolnym  i  poza 

nim,  wcielającego  w  życie  ideę  dążenia  do  pełnego  rozwoju  osobistego,  umiłowania 

wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej.

2. Tytuł „Najlepszego Absolwenta ” zostanie przyznany przez Kapitułę Konkursu, składającą 

z:

a. Dyrektor szkoły

b. Wicedyrektor szkoły

c. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

d. Wychowawcy klas maturalnych

e. Przewodniczący zespołu ds. promocji szkoły

f.    Pracownik administracji szkoły

g. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

3. Wyróżnienie „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”  może 

otrzymać uczeń, który: 

a. przez wszystkie lata nauki w liceum otrzymywał świadectwo z biało-czerwonym 

paskiem, 

b. wykazywał koleżeńską postawę, poczucie sprawiedliwości, obronę słabszych, 

życzliwość, 

c. inicjował i brał udział w pracach na rzecz szkoły (imprezy kulturalne, akcje 

okolicznościowe i wszelkie działania społeczne), 

d. stanowi wzór pod względem kultury osobistej i moralności, 

e. godnie reprezentował szkolę na zewnątrz (olimpiady i konkursy wiedzy, imprezy 

społeczno-kulturalne itp.), 

f. legitymuje się wybitnymi i szczególnymi osiągnięciami, wykraczającymi poza 

program szkolny. 

4. Dyrektor Szkoły ogłasza na początku kwietnia każdego roku termin do którego kandydaci   

ubiegający się o wyróżnienie składają do opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

dokumentację konkursową w skład której wchodzą:

a. Informacje o średniej i zachowaniu przez wszystkie lata nauki

b. Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach potwierdzone o ile to możliwe 

kserem dyplomów



c. Informacje o pracach społecznych zarówno na terenie szkoły jak i poza nim 

(Samorząd Uczniowski, Wolontariat, ZHP itp.) 

5. Laureatem nagrody „Najlepszy Absolwent” zostaje uczeń, który podczas obrad  Kapituły 

Konkursu uzyska zwykłą większość głosów. 

6. Przyznaje się tylko jedno wyróżnienie „Najlepszy Absolwent Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2”. W razie braku kandydatów spełniających wymagania (p. 3) , 

nie przyznaje się go wcale.

7. Nagrodą w konkursie jest: pamiątkowy dyplom i atrakcyjna nagroda rzeczowa.

8. Sylwetka absolwenta zostanie przedstawiona na stronie internetowej szkoły.

9. Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu nagrody „Najlepszy Absolwent” jest 

niepodważalna i ostateczna. 

10. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna.

 


