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R E G U L A M I N 

 

przyznawania Medalu Janusza Korczaka 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku 

 

§1. Opis medalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers: postać Janusza Korczaka z napisem na stronicy „Janusz Korczak 1878 – 1942” 

oraz „Dumne miejcie zamiary”. 

Rewers: nazwa  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku z 

napisem na stronicy „Najlepszemu z najlepszych”. 

 

§2. Zasady przyznania Medalu 

Medal może zostać przyznany wybitnemu absolwentowi, który wykazał się najwyższą 

średnią ocen wyliczoną z : 

• średniej ocen rocznych w klasie 4 / zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku/ 

• średniej ocen rocznych w klasie 5  / zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku/ 

• średniej ocen rocznych w klasie 6 / zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku/ 

• średniej ocen rocznych w klasie 7 / zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku/ 

• średniej ocen rocznych z II okresu klasy 8 / zaokrąglonej do dwóch miejsc po 

przecinku/ 

oraz zachowaniem wzorowym. 
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§3. Kapituła Medalu 

Medale przyznawać będzie Kapituła w składzie: 

• Dyrektor Szkoły. 

• Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a w przypadku nieobecności 

przewodniczącego, osoba wskazana przez opiekuna SU. 

• Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba wskazana przez przewodniczącego 

Rady Rodziców 

• Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

• Rzecznik praw ucznia.  

 

Zebranie Kapituły zwoływać będzie Dyrektor Szkoły jeden raz w roku, w drugim 

okresie roku szkolnego po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

Zebraniu przewodniczy Dyrektor Szkoły. 

Kworum niezbędne do powzięcia wiążących decyzji wynosi 50 %. 

 

§4. Tryb przyznawania Medalu 

Wnioski o przyznanie Medalu może złożyć wychowawca do Dyrektora Szkoły. 

Kapituła analizuje i zatwierdza wnioski. 

Dyrektor Szkoły ogłasza decyzję Kapituły podczas uroczystości ukończenia szkoły przez 

absolwentów. 

Nazwisko laureata oraz wizerunek umieszcza się w Galerii Absolwentów. 

 

§6. Wręczenie medalu 

Medal wręczany jest przez Dyrektora Szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego 

klas ósmych.  
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Wniosek o przyznanie „Medalu Janusza Korczaka” 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku 

 

 

Dla…………………………………………………………………………………klasa…..…… 
nazwisko / imiona 

 
Wnioskujący …………………………………………………. 
 
 
 
Uzasadnienie wniosku : 
 

klasa 

średnia roczna ocen 
w danej klasie 

/zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku/ 

zachowanie 

4 
 

 wzorowe 

5 
 

 wzorowe 

6 
 

 wzorowe 

7 
 

 wzorowe 

8 (z II okresu klasy 8) 
 

 wzorowe 

Średnia ocen absolwenta 
 
 

wzorowe 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Data / podpis wnioskodawcy 
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Decyzja Kapituły 
 

Kapituła w składzie : 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 

5. ………………………………………………. 

 

Stanowisko Kapituły : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  Data /podpisy  

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 

 

 
 


