
 

Zarządzenie nr 2/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

z dnia 1.02.2021 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie wpisu do Złotej Księgi Absolwentów  

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

Na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu § 90, pkt. 1.1 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się poprawki do „Regulaminu wpisu do Złotej Księgi Absolwentów 

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu”, zwanego dalej 

Regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia: 

a. Zmienia się tytuł regulaminu z poprzedniego brzmienia „Wpis do Złotej Księgi 

Uczniów” na „Wpis do Złotej Księgi Absolwentów”, gdyż taką nazwą posługuje 

się Statut Szkoły. 

b. Poprawki wprowadzone do treści mają charakter gramatyczny: wprowadza się 

formy rzeczownikowe i czasownikowe rodzaju żeńskiego. 

c. W punkcie 2 treść w brzmieniu „W klasie IV i V otrzymała świadectwo z 

wyróżnieniem” zmienia się na „W poprzednich klasach otrzymał/a świadectwa z 

wyróżnieniem”. 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w Zbąszyniu. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Anita Rucioch-Gołek 
(podpis Dyrektora) 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

REGULAMIN WPISU DO ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. ARKADEGO FIEDLERA W ZBĄSZYNIU 

Złota Księga stanowi pamiątkowy rejestr uczennic i uczniów kończących szkołę, 

którzy na stałe zapisali się swymi zasługami w całym cyklu edukacyjnym. Umieszczenie 

nazwiska uczennicy lub ucznia w Złotej Księdze jest najwyższym honorem i zaszczytem, 

każda uczennica i każdy uczeń powinni zabiegać o dostąpienie tego przywileju. 

Kandydatki i kandydatów do wpisu do Złotej Księgi można zgłaszać, gdy uczennica lub 

uczeń spełni minimum pięć z poniższych kryteriów: 

1. Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał/a średnią ocen powyżej 5,0 oraz 

wzorową ocenę z zachowania. 

2. W poprzednich klasach otrzymał/a świadectwa z wyróżnieniem. 

3. Brał/a udział w konkursach przedmiotowych lub/i interdyscyplinarnych na etapie co 

najmniej powiatowym i zajęła/zajął miejsce  od I - X. 

4. Wyróżniał/a się szczególną aktywnością na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 

(apele, akademie, pokazy, występy, wolontariat, wystawy, przeglądy, inne 

uroczystości). 

5. Wykazał/a się wybitnymi osiągnięciami w sporcie na szczeblu rejonowym lub 

wojewódzkim, rozsławiając tym samym imię szkoły, zajmując miejsca I - X. 

6. Aktywnie pracował/a w Samorządzie Uczniowskim. 

7. Cechował/a się wysoką kulturą osobistą przez wszystkie lata nauki. 

 

Propozycję wpisu do Złotej Księgi zatwierdza lub odrzuca Rada Pedagogiczna. 

Kandydata do wpisu do Złotej Księgi zgłasza wychowawca klasy lub inny nauczyciel na 

miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Zgłoszenie musi mieć 

formę pisemną i zawierać szczegółową charakterystykę kandydata. 

Na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele mogą zgłaszać w formie 

pisemnej uwagi do przedstawionej kandydatury wynikające z dokumentacji prowadzonej 

przez nauczyciela. 


