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REGULAMIN PRZYZNAWANIA

HONOROWEGO TYTUŁU

„PRZYJACIEL KORCZAKOWSKIEJ  SZKOŁY”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE

§  1  Przyjacielem Szkoły  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka  w  Kleszczowie  może  zostać:  osoba
fizyczna, instytucja, firma lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły.

§ 2 Tytuł „Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły” przyznaje się w szczególności za:

a) bezinteresowne prace na rzecz szkoły,

b) pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,

c) pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów,

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

§ 3 Z pisemną propozycją przyznania honorowego tytułu mogą wystąpić do końca kwietnia każdego
roku szkolnego:

a) Dyrektor Szkoły

b) Członkowie Rady Pedagogicznej

c) Rada Rodziców

d) Samorząd Uczniowski

§ 4 Tytuł „Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły” przyznaje Komisja, w składzie:

a) Dyrektor szkoły 

b) Przewodniczący Rady Rodziców

c)  2 członków Rady Pedagogicznej

d) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

§ 5  Komisja  zbiera  się  w maju  i  analizuje  wnioski  z propozycjami  nadania  tytułu.  Wzór  wniosku
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i powinien zawierać dane o kandydacie i określenie jego
zasług na rzecz szkoły.

§ 6 Nagroda jest przyznawana w formie dyplomu oraz orderu.

§  7  Nadanie  honorowego  tytułu  „Przyjaciela  Korczakowskiej  Szkoły”  odbywa  się  w  obecności
społeczności  szkolnej  w  Dniu  Dziecka.   Nominowani  zostaną  poinformowani  wcześniej,  aby
umożliwić im osobiste uczestnictwo.

§ 8 Tytułu wręczenia w imieniu Komisji dokonuje Dyrektor Szkoły.

§ 9 Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej.



Wniosek o przyznanie honorowego tytułu

„Przyjaciel Korczakowskiej Szkoły”

Zgłaszam  wniosek  o  przyznanie  honorowego  tytułu  „Przyjaciel  Korczakowskiej  Szkoły”  w  roku
szkolnym  ..........................  Pani/Panu,  instytucji,  firmie,  organizacji
……………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie wniosku (kryteria opisane w regulaminie przyznawania honorowego tytułu)

Pani,  Pan,  instytucja,  firma,  organizacja  ….…………………………………………………………..
spełnia następujące kryteria*:

1) systematyczna i bezinteresowna praca na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych,
opiekuńczych lub wychowawczych, przejawiająca się w:

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

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

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

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

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

3)  publiczne  wspieranie  i  popularyzowanie  działań  szkoły  wpływające  na  pozytywny  wizerunek
w środowisku lokalnym, przejawiające się w:

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

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

* właściwe zaznaczyć i uzasadnić

…………………………......  ….…………..…………….

            data       podpis wnioskodawcy

Tytuł  nr …….. decyzją Komisji przyznano / nie przyznano w dniu ……………….

*  Nie  przyznanie  tytułu  „Przyjaciel  Korczakowskiej  Szkoły  „  nie  wymaga  uzasadnienia  ze  strony
Komisji.


