
REGULAMIN KONKURSU 

„Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych                      

w Strzyżowie” 

 

Tytuł „Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” jest 
najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń kończący Technikum, oraz 
Branżową Szkołę I stopnia. 
Cel  konkursu 

Celem konkursu „Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” 
jest: 

 wyłonienie spośród uczniów poszczególnych typów szkół absolwenta, który 
osiągnął wysokie wyniki w nauce, zdał egzamin maturalny oraz wykazał się 
aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły,  

 promowanie wśród uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 
umiłowania wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do 
samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników w nauce, 

 motywowanie uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie do 
zdobywania wysokich kwalifikacji zawodowych, 

 promowanie najlepszych absolwentów w środowisku szkolnym, 

 upowszechnianie wśród uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 
wzorowych postaw. 

 
 
Zakres konkursu 

Konkurs obejmuje klasy technikum i branżowej szkoły I stopnia o różnych 
kierunkach/specjalnościach.  
Kandydatem do tytułu „Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych                    
w Strzyżowie” może być uczeń kończący szkołę, który spełnia następujące kryteria : 
 
 obowiązkowe:  
a)  średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły  wynosi, co najmniej 4,75 
 w technikum i 4,50 w branżowej szkole I stopnia. 
b) zachowanie ucznia: wzorowe lub bardzo dobre, 
  
dodatkowe: 
a) szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 
b) postawa i aktywność społeczna; 
 
 Nominowanie, typowanie do konkursu. 
Współzawodnictwo  wszystkich kandydatów z poszczególnych typów szkół o tytuł 
„Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” polega na 
uzyskaniu jak najwyższej liczby punktów przyznawanych na zasadach określonych  
w poniższych postanowieniach. 
Tytuł „Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie” przyznaje 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły spośród członków Rady 



Pedagogicznej. Komisję tworzy nieparzysta ilość członków. Decyzje w niej zapadają 

zwykłą większością głosów. 

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 
który mianuje jej członków. 
 
Spośród członków Komisji Konkursowej Dyrektor mianuje sekretarza Konkursu, 

którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej dokumentacji. 

Kandydatów do tytułu „Absolwent Roku w Zespole Szkół Technicznych                       

w Strzyżowie” zgłaszają wychowawcy klas do końca kwietnia każdego roku wraz          

z kompletem dokumentów do weryfikacji danych o kandydacie przez Komisję 

Konkursową (kserokopią dyplomu ukończenia szkoły oraz kserokopią wszystkich 

dyplomów z konkursów, olimpiad, turniejów itp.). Po ogłoszeniu wyników egzaminu 

maturalnego dokumentacja zostaje uzupełniona. 

Punktacja Konkursowa dla Technikum . 

Komisja Konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu                       

w poszczególnych obszarach określoną ilość punktów wg następujących zasad: 

 

a) za średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły mnożoną 

przez 60 (podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 

a) uczeń posiadający zachowanie bardzo dobre otrzymuje 10 pkt, uczeń z 

zachowaniem wzorowym otrzymuje 20 pkt.  

b) za średni wynik (ustalony w procentach odpowiadających ilości punktów)         

z egzaminu maturalnego (z trzech przedmiotów: język polski, język obcy, 

matematyka – jeżeli kandydat przedmiot zdawał na dwóch poziomach tj. 

podstawowym i rozszerzonym, punkty otrzymuje z poziomu, na którym zdobył 

wyższy wynik) mnożony przez 10; 

c) olimpiady przedmiotowe: 

 - za udział w zawodach szkolnych- 10 pkt.  

- za udział w zawodach wojewódzkich i okręgowych – 200pkt. 

- za udział w zawodach centralnych – 400pkt.  

- za tytuł laureata/finalisty– 500pkt.  

d) konkursy przedmiotowe: 

 szkolny: 

- za udział – 10 pkt. 

-za tytuł  laureata- 20pkt.  

 jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym: 

-za udział: 10pkt.  

- za uzyskanie wyróżnienia – 150pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 250pkt. 



 wieloetapowy 

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI 

- za udział – 50pkt. 

- za uzyskanie wyróżnienia – 150pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 250pkt. 

SZCZEBEL CENTRALNY 

- za udział – 150pkt 

- za uzyskanie wyróżnienia – 300pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 400pkt. 

e) konkursy tematyczne (w tym artystyczne i sportowe) 

 szkolny: 

- za udział – 10 pkt. 

-za tytuł  laureata- 20pkt.  

 jednoetapowy (szczebel wojewódzki, ogólnopolski lub 

międzynarodowy)  

-za udział: 10pkt.  

- za uzyskanie wyróżnienia – 100pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 200pkt. 

 wieloetapowy  

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI 

- za udział – 50pkt 

- za uzyskanie wyróżnienia – 100pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty– 200pkt. 

SZCZEBEL CENTRALNY 

- za udział – 100pkt 

- za uzyskanie wyróżnienia – 250pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 300pkt. 

f) za działalność społeczną lub artystyczną na poziomie szkolnym  

i lokalnym 10pkt – 150pkt 

 

 

Punktacja Konkursowa dla Branżowej Szkoły I Stopnia. 

Komisja Konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu                       

w poszczególnych obszarach określoną ilość punktów wg następujących zasad: 

a) za średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły mnożoną 

przez 60 (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 

b) uczeń posiadający zachowanie bardzo dobre otrzymuje 10 pkt, uczeń z 

zachowaniem wzorowym otrzymuje 20 pkt.  

c) olimpiady przedmiotowe: 

- za udział w zawodach szkolnych- 10pkt.  

- za udział w zawodach wojewódzkich i okręgowych – 200pkt. 



- za udział w zawodach centralnych – 400pkt.  

- za tytuł laureata/finalisty – 500pkt.  

d) konkursy przedmiotowe: 

 szkolny:  

-za udział – 10pkt.  

-za tytuł  laureata- 20pkt.  

 jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym: 

--za udział: 10pkt.  

- za uzyskanie wyróżnienia – 150pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 250pkt. 

 wieloetapowy 

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI 

- za udział – 50pkt. 

- za uzyskanie wyróżnienia – 150pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 250pkt. 

SZCZEBEL CENTRALNY 

- za udział - 150pkt. 

- za uzyskanie wyróżnienia – 300pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 400pkt. 

e) konkursy tematyczne (w tym artystyczne i sportowe) 

  szkolny: 

- za udział – 10 pkt. 

-za tytuł  laureata- 20pkt.  

 jednoetapowy (szczebel wojewódzki, ogólnopolski lub 

międzynarodowy) ) 

- za udział: 10pkt. 

- za uzyskanie wyróżnienia – 100pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 200pkt. 

 wieloetapowy  

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI 

- za udział - 50pkt 

- za uzyskanie wyróżnienia – 100pkt. 

- za tytuł laureata/finalisty – 200pkt. 

SZCZEBEL CENTRALNY 

- za udział – 100pkt 

- za uzyskanie wyróżnienia – 250pkt. 

- za tytuł laureata – 300pkt. 

f) za działalność społeczną lub artystyczną na poziomie szkolnym  

i lokalnym: 10 – 150 pkt 

O ilości punktów przyznanych zgłoszonym kandydatom decyduje Komisja 

Konkursowa. 



Regulamin zatwierdza i zmian w nim dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 

 

Strzyżów, dnia: 30.08.2021r.  


