
 

 

 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

,,PRZYJACIELA SZKOŁY” 

 
 

„Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent,  lecz także ustawiczna praca.” 

                                                                            Ernest Zacharias 

1. Zaszczytny tytuł ,,Przyjaciela Szkoły” przyznawany jest osobom   prywatnym, 

firmom  i instytucjom bezinteresownie okazującym długotrwałą oraz znaczącą 

pomoc Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu poprzez: 

 

a. angażowanie się w życie społeczności szkolnej, 

b. zainteresowanie problemami placówki i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania,  

c. aktywną działalność w Radzie Rodziców, 

d. inicjowanie działań i imprez promujących szkołę, 

e. pozyskiwanie lub przekazywanie środków finansowych na rzecz szkoły, 

f. wspieranie szkoły w realizacji jej podstawowych zadań, 

g. rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 

h. współpracę z organami szkoły, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na 

terenie placówki. 

 

2. Wniosek o przyznanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” należy składać w sekretariacie           

szkoły do końca maja ( załączniki nr 1 – Wniosek o przyznanie honorowego tytułu  

„ Przyjaciel Szkoły ”). 

 

3. Rada Pedagogiczna, pod koniec zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, 

    rozpatruje wnioski i mocą uchwały przyznaje tytuł (-y) ,,Przyjaciela Szkoły”. 

 

4. Wręczenie statuetki i ogłoszenie przyznania tytułu ,,Przyjaciela Szkoły” ma 

charakter szczególnie uroczysty i odbywa się w obecności społeczności szkolnej. 

5. Informacja o nadaniu tytułu zostanie umieszczona na stronie internetowej               

SP nr 1, a za zgodą laureata może być opatrzona Jego wizerunkiem. 

                                                                                           

 

                             Sporządziły:  Ewa Hołowska –Kędzierska,  Ewa Szczepaniak, Janina Białas 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Wniosek o przyznanie honorowego tytułu                         

„Przyjaciel Szkoły” 

 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie tytułu „ Przyjaciel Szkoły” w roku 

szkolnym …………………………… Pani/Panu, instytucji, firmie, 

organizacji …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. . 

 

Uzasadnienie wniosku 

 
( kryteria przyznawania honorowego tytułu opisane w regulaminie) 

Pan, Pani, firma, organizacja …………………………………………….. 

……………………………………………..spełnia następujące kryteria*: 

 

angażowanie się w życie społeczności szkolnej, zainteresowanie problemami 

placówki i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania, aktywna działalność  

w Radzie Rodziców, inicjowanie działań i imprez promujących szkołę, 

pozyskiwanie lub przekazywanie środków finansowych na rzecz szkoły, 

wspieranie szkoły w realizacji jej podstawowych zadań, rozpowszechnianie 

pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z organami 

szkoły, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie placówki, inne 

(uzasadnienie):……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  . 

 

*właściwe podkreślić  

 

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

data                                                                        podpis wnioskodawcy 

 

 

Nagrodę nr …………………. przyznano / nie przyznano  

 

          w dniu………............................ 

 

                                                                              Podpisy członków komisji: 


