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I. Definicja odznaki/statuetki : 

 

1. „PRIMUS INTER PARES” = „PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH”. 

2. Odznaka/statuetka stanowią najwyższe wyróżnienie dla ucznia 

Zespołu Szkół Technicznych. 

3. Odznaka/statuetka przyznawane są najlepszym uczniom szkoły. 

4. Opis odznaki : 

a) kształt – tarcza, 

b) wizerunek – sowa jako alegoria mądrości, 

c) tło – w różnych kolorach w zależności od kategorii odznaki. 

5. Kategorie odznaki : 

a) brązowa – kolor brązowy, 

b) srebrna – kolor szary, 

c) złota – kolor żółty. 

d) odznaka Lidera Szkoły (jako czwarta nominacja w 5- letnim 

technikum) 

6. Opis statuetki : 

a) kształt – szklana płytka, 

b) wizerunek – na szklanym tle medalion z wizerunkiem S.Staszica, 

c) napis „Primus inter pares. (Rok). Imię Nazwisko”. 

7.  Do odznaki dołączony jest dyplom.  

8. Laureaci odznaki/statuetki tworzą elitarny Klub Liderów Szkoły. 

 

II. Kapituła odznaki : 

 

1. Przewodniczący Kapituły – dyrektor szkoły (dokonuje pasowania na 

Lidera Szkoły) 

2. Komisja ds. odznaczenia Primus Inter Pares – wicedyrektor i wybrani 

nauczyciele (czuwają nad stroną organizacyjną, weryfikują zgłoszone 

kandydatury do odznaki/statuetki, prowadzą dokumentację). 

3. Wychowawcy klas – zgłaszają kandydatów do odznaki/statuetki. 

4. Nauczyciele – zgłaszają kandydatów do odznaki /statuetki do 

wychowawców 

 

 

III. Kryteria ogólne przyznania odznaki/statuetki –                                       

honorowy tytuł „Primus Inter Pares” otrzymują : 

 

1. Uczniowie, którzy na świadectwie promocyjnym lub świadectwie 

ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen minimum 5,2 i zachowanie 

min. bardzo dobre. 

 



2. Uczniowie którzy są laureatami (zdobywcami pierwszej, drugiej, 

trzeciej nagrody) olimpiad zatwierdzonych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i uzyskali na świadectwie min bardzo dobre 

zachowanie. 
 

3. Uczniowie, którzy są laureatami (zdobywcami pierwszej drugiej lub 

trzeciej nagrody) lub finalistami olimpiad przedmiotowych, konkursów 

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym a 

jednocześnie uzyskali w ostatnim roku szkolnym lub na świadectwie 

kończącym szkołę: 

- średnią ocen minimum 4,75 

- minimum bardzo dobre zachowanie.  

 

4. Uczniowie, którzy są laureatami (zdobywcami pierwszego, 

drugiego, trzeciego miejsca) zawodów sportowych na szczeblu 

wojewódzkim lub ogólnopolskim, a  jednocześnie uzyskali w ostatnim 

roku szkolnym lub na świadectwie kończącym szkołę: 

- średnią ocen minimum 4,75   

- minimum bardzo dobre zachowanie. 

 

UWAGA: w przypadku wybitnych osiągnięć sportowych ucznia na 

szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, który nie spełnia 

warunku średniej ocen, o przyznaniu odznaczenia decyduje Kapituła 

odznaki. 

 

5. Uczniowie którzy zasługują na szczególne wyróżnienie za działalność 

kulturalną i artystyczną tzn. są laureatami (zdobywcy pierwszego, 

drugiego lub trzeciego miejsca) konkursu minimum rejonowego, a 

jednocześnie uzyskali w ostatnim roku szkolnym lub na świadectwie   

kończącym szkołę: 

- średnią ocen minimum 4,75 

- minimum bardzo dobre zachowanie. 

 

6. Uczniowie, którzy zasługują na szczególne wyróżnienie za działalność 

wolontaryjną* zarówno w obszarze szkolnym jak i pozaszkolnym. 

Uczniowie Ci muszą uzyskać na koniec roku  

- minimum 100pkt w ramach wpisanych uwag do zachowania, 

- średnią ocen minimum 4,75 (w ostatnim roku szkolnym lub na 

świadectwie kończącym szkołę,) 

 
*Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie jest to ochotnicza (dobrowolna), długotrwała praca na rzecz m.in. 

organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej 

wykonywana bez wynagrodzenia. 



- działalność pozaszkolną należy udokumentować. 

 

7. Uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali naganę 

Dyrektora Szkoły (ustną, pisemną) nie mogą być w tym roku nominowani 

do odznaczenia Primus Inter Pares. 

 

IV. Kryteria szczegółowe przyznania odznaki/statuetki : 

 

1. Odznaka brązowa – pierwsza nominacja. 

2. Odznaka srebrna – druga nominacja. 

3. Odznaka złota – trzecia nominacja lub uzyskanie na świadectwie 

ukończenia szkoły średniej ocen minimum 5,2 

4. Odznaka Lidera Szkoły – czwarta nominacja w technikum 5-letnim 

5. Statuetka – czwarta nominacja w technikum 4-letnim , piąta nominacja w 

technikum 5-letnim 

 

V. Przebieg ceremonii pasowania na Lidera Szkoły : 

 

1. Ceremonia odbywa się dwukrotnie: 

a) w dniu pożegnania absolwentów szkoły, 

b) w dniu zakończenia roku szkolnego. 

2. Na uroczystość zaprasza się rodziców wyróżnionych uczniów, grono 

pedagogiczne, przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców i władz 

oświatowych. 

3. Obowiązuje odświętny ubiór, odpowiedni do rangi uroczystości. 

4. Aktu pasowania dokonuje dyrektor szkoły. 

5. Ceremonię kończą pamiątkowe zdjęcia. 

 

VI. Załączniki : 

 

1. Zasady dostarczania do dyrekcji nominacji i zdjęć osób odznaczonych. 

2. Wzór dokumentu :Nominacja do tytułu „Primus Inter Pares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

1.  Nominacje należy przesłać poprzez moodle37- kurs  Primus Inter Pares, 

temat Primus kwiecień 22/23, lub Primus 22/23 czerwiec 

- terminy składania nominacji: ogłaszany corocznie w terminarzu pracy 

szkoły. 

- do nominacji należy dołączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń 

potwierdzających uzyskane przez uczniów osiągnięcia. 
 

2.  Zdjęcia osób nominowanych przekazywać tylko w formie elektronicznej 

moodle 37/kurs Primus Inter Pares/ temat Primus kwiecień 22/23 lub 

Primus 22/23czerwiec 

- zdjęcie w formacie JPG. 

- uczeń ubrany w strój wizytowy 

- plik podpisany wg wzoru: Nazwisko Imię klasa kolor odznaki  (np. 

Tkocz Łukasz 1Tb brąz) 

- zdjęcie przesłane przez wychowawcę 

- zdjęcie dobrej jakości 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 
Rybnik dnia......................... 

 

Nominacja do  tytułu „Primus inter pares” 

 

 

 za rok szkolny ................................................................................................................ 

 kategoria odznaki........................................................................................................... 

(wpisać:  brązowa, srebrna, złota, platyna, statuetka) 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

2. Klasa ……………………………………………………………………………….. 

3. Jeśli uczeń posiada już odznakę, podać jej kategorię i rok otrzymania 

………………………………………………………………………………………. 

4. Nominuję ucznia wg kryterium nr: ……………………………………………… 

(wpisać zgodnie z punktem III regulaminu: 1-5) 

5. Średnia ocen: za rok szkolny ………lub na świadectwie ukończenia szkoły …… 

6. Ocena z zachowania: ……………………………………………………………….. 

7. Szczególne osiągnięcia ucznia (wpisać w kolejności wg rangi osiągnięcia – od 

najważniejszych, decyduje o tym osoba nominująca)  olimpiady, konkursy, itp. 

 

a) …………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………... 

8. Imię i nazwisko osoby nominującej: ……………………………………………….. 

 

 

 

..................................................... 

                                                                                      (podpis wychowawcy) 

Załączniki: 


	obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023

