
                                                                                                                            

ABSOLWENT ROKU
Regulamin przyznawania tytułu Absolwenta Roku

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 

1. Celem jest wyłonienie najlepszego Absolwenta Roku, który osiągnął wysokie 
wyniki w nauce, wykonał wyróżniającą się pracę dyplomową oraz wykazał się 
aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

2. Zadaniem jest promowanie najlepszych absolwentów w środowisku 
szkolnym, upowszechnianie wśród uczniów ZSP wzorowych postaw 
twórczych.

3. Honorowy tytuł Absolwenta Roku mogą otrzymać uczniowie ostatniej klasy 
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego 

4. Warunki przyznawania tytułu Absolwenta Roku:
Warunkiem uzyskania tytułu Absolwenta Roku jest zgłoszenie kandydatury do 
Kapitułyi uzyskanie przez niego:

a. średniej ocen z przedmiotów ogólnych na świadectwie ukończenia szkoły - 
minimum 4,2

b. średniej ocen z przedmiotów artystycznych na świadectwie ukończenia 
szkoły - minimum 5,0

c. oceny za pracę dyplomową – celującej
d. oceny z zachowania minimum bardzo dobry

§ 2
Kandydatów może zgłaszać wychowawca, opiekun artystyczny lub absolwenci

§ 3
Termin zgłaszania upływa 25 kwietnia każdego roku szkolnego

§ 4
Nad przebiegiem przyznawania tytułu Absolwent Roku czuwa Kapituła, w skład 
której wchodzą:
1. Dyrektor Szkoły
2. Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego
3. Wicedyrektor ds. kształcenia artystycznego
4. Kierownicy Sekcji Artystycznych
5. Wychowawca
6. Opiekun artystyczny zgłoszonego kandydata 

§ 5
Współzawodniczenie wszystkich kandydatów o tytuł Absolwenta Roku polega na 
uzyskaniu jak najwyższej liczby punktów przyznawanych na zasadach 
określonych w poniższych postanowieniach

§ 6
Kapituła w ocenie  kandydatów przyzna punkty, biorąc pod uwagę następujące 
kryteria:
a. średnią ocen za okres nauki
b. wartość merytoryczną pracy dyplomowej
c. zaangażowanie w działalność artystyczną 

Absolwentem Roku zostanie kandydat, który uzyskał najwyższą sumaryczną 
liczbę punktów



§ 7
W przypadku takiej samej ilości punktów tytuł otrzyma absolwent, który uzyskał 
wyższą średnią ocen z przedmiotów artystycznych

§ 8
Laureat otrzyma nagrodę w postaci statuetki „Absolwent Roku” oraz dyplom

§ 9
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości pożegnania maturzystów

§ 10

a. Konkursy, olimpiady – rejonowe
I miejsce – 3 pkt
II miejsce – 2,5 pkt
III miejsce – 2 pkt
Nagroda – 3 pkt
Wyróżnienie – 2,5 pkt
Udział w wystawie – 1,0 pkt

b. Konkursy, olimpiady – ogólnopolskie
I miejsce –  5 pkt
II miejsce – 4,5 pkt
III miejsce –  4,0 pkt
Nagroda –  5 pkt
Wyróżnienie – 4 pkt
Udział w wystawie – 2,0 pkt

c. Konkursy, olimpiady – międzynarodowe
I miejsce –  7 pkt
II miejsce – 6 pkt
III miejsce –  5 pkt
Nagroda –  7 pkt
Wyróżnienie – 6 pkt
Udział w wystawie – 4,0 pkt

 
       h.    Inne osiągnięcia, zainteresowania absolwenta – 3 pkt

§ 11
Regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2007r.



KARTA ZGŁOSZENIA
DO NOMINACJI O TYTUŁ ABSOLWENT ROKU

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………..
Nazwisko i imię absolwenta: …………………………………………………………………...
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
Klasa/rok szkolny: ………………………………………………………………………………

Lp. Treść Punkty;
Samoocena

Punkty;
Kapituła

Uwagi

I. Średnia ocen z przedmiotów 
ogólnych na świadectwie 
ukończenia szkoły

wpisać średnią x 
3,0

II. Średnia ocen z przedmiotów 
artystycznych na świadectwie 
ukończenia szkoły

wpisać średnią x 
5,0

III. Ocena z pracy dyplomowej wpisać ocenę x 
6,0

IV. Ocena z zachowania wpisać ocenę x 
2,0

V. Konkursy, olimpiady - rejonowe 
I miejsce wpisać x 3,0
II miejsce wpisać x 2,5
III miejsce wpisać x 2,0
nagroda wpisać x 3,0
wyróżnienie wpisać x 2,5
udział w wystawie wpisać x 1,0

VI. Konkursy, olimpiady - 
ogólnopolskie
I miejsce wpisać x 5,0
II miejsce wpisać x 4,5
III miejsce wpisać x 4,0
nagroda wpisać x 5,0
wyróżnienie wpisać x 4,0
udział w wystawie wpisać x 2,0

VII. Konkursy, olimpiady - 
międzynarodowe
I miejsce wpisać x 7,0
II miejsce wpisać x 6,0
III miejsce wpisać x 5,0
nagroda wpisać x 7,0
wyróżnienie wpisać x 6,0
udział w wystawie wpisać x 4,0

VIII. Inne osiągnięcia, 
zainteresowania absolwenta

wpisać x 3,0

IX. Razem ilość punktów

Uwagi:
Do wyżej wymienionych danych należy dołączyć ksero dyplomu ukończenia szkoły oraz 
kserokopie dyplomów z konkursów, olimpiad a także innych osiągnięć.

Data zgłoszenia: ………………………

Podpis absolwenta                          Podpis wychowawcy lub  opiekuna artystycznego

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


