
Regulamin przyznawania tytułu PRIMUS INTER PARES 

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu 

 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania tytułu Primus Inter Pares (Pierwszy wśród 

równych) w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. 

2. Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta szkoły. 

3. Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna. 

4. Tytuł Primus Inter Pares promuje wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych, naukę, pracę w samorządzie uczniowskim, wolontariat, 

działalność charytatywną, postawę etyczno-moralną.  

 

§ 2 Sposób przyznawania tytułu Primus Inter Pares 

 

1. Sposób przyznawania tytułu Primus Inter Pares odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi 

w niniejszym regulaminie. 

2. Kandydata do tytułu Primus Inter Pares zgłasza wychowawca klasy maturalnej. 

3. Kandydata do tytułu Primus Inter Pares należy zgłosić z pisemnym uzasadnieniem do 

Dyrektora Szkoły najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Kandydatami do tytułu Primus Inter Pares mogą być uczniowie klas maturalnych, którzy 

spełniają przynajmniej trzy spośród wymienionych kryteriów: 

a) uzyskiwali wyróżniającą średnią ocen w dwóch ostatnich latach nauczania, 

b) otrzymywali wzorową ocenę z zachowania w dwóch ostatnich latach nauczania, 

d) mają osiągnięcia w konkursach: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych lub 

sportowych bądź innych szkolnych inicjatywach edukacyjnych, 

e) uczestniczyli w pracy organizacji szkolnych, pozaszkolnych, poczcie sztandarowym 

i w zajęciach kół zainteresowań, 

f) aktywnie angażowali się w prace szkolnego wolontariatu 

g) podejmowali różnego rodzaju działalność charytatywną w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym. 



§ 3 Kryteria przyznawania tytułu Primus Inter Pares 

 

1. Wychowawca klasy dostarcza do Dyrektora Szkoły wniosek (wraz z uzasadnieniem) z 

nominowanym / nominowanymi do tytułu Primus Inter Pares najpóźniej na dwa dni 

przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko nominowanego ucznia, 

b) średnią ocen z dwóch ostatnich lat nauczania, 

c) informację na temat oceny z zachowania z dwóch ostatnich lat nauczania, 

d) sprawozdanie z osiągnięć edukacyjnych maturzysty z dwóch ostatnich lat nauczania, 

e) relację z zaangażowania ucznia w szkolne sprawy pozaedukacyjne (o ile pozwalały 

na to fizyczne oraz indywidualne predyspozycje kandydata), 

f) dane na temat działalności w wolontariacie (o ile pozwalały na to fizyczne oraz 

indywidualne predyspozycje kandydata), 

g) informację na temat działalności charytatywnej nominowanego (o ile pozwalały na 

to fizyczne oraz indywidualne predyspozycje ucznia). 

3. Rada Pedagogiczna na podstawie uzyskanych informacji wybiera laureata tytułu Primus 

Inter Pares.  

4. Tytuł Primus Inter Pares ogłaszany jest przez dyrektora szkoły na uroczystym apelu 

z okazji zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

4. Nagrodę Primus Inter Pares stanowią: 

a) prostokątny grawerton ufundowany przez Radę Rodziców bądź sponsorów z napisem: 

 
Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego 

Św. Jan Paweł II 

 

(Imię i nazwisko ucznia) 

 

PRIMUS INTER PARES 

Pierwszy wśród równych 

 

Absolwent …. (rok ukończenia szkoły) 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

                im. św. Jana Pawła II 

        w Tarnobrzegu 
 

Tarnobrzeg, … (data ukończenia szkoły). 

 

c) informacja umieszczona na szkolnej stronie internetowej. 

 


