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Zarządzenie Nr 62/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 20 grudnia 2019  r.  

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania tytułu „Uczeń z pasją” w Szkole Podstawowej nr 12 

z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019. 1148),  

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam regulaminy przyznawania tytułu „Uczeń z pasją” w Szkole Podstawowej nr 12 

z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza  w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

Regulamin przyznawania tytułu „Uczeń z pasją” w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

1. Tytuł „Uczeń z pasją” to forma nagrody dla uczniów,  którzy konsekwentnie rozwijają swoje 

pasje.  

Pasja rozumiana jest jako głębokie zaangażowanie i zainteresowanie czynnością wykonywaną w czasie 

wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie 

oraz doskonaleniem własnych umiejętności.  

2. Tytuł „Uczeń z pasją” przyznawany jest na koniec każdego etapu edukacyjnego. Za rozwijanie 

pasji w jednej dziedzinie uczeń może otrzymać tytuł  jeden raz w  ciągu nauki w Szkole 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. 

3. Tytuł „Uczeń z pasją” jest przyznawany uczniom spełniającym przynajmniej jedno spośród 

następujących kryteriów:  

1 )udokumentowane,  konsekwentne realizowanie pasji, 

2) udokumentowany udział w zajęciach, warsztatach itp. związanych z zainteresowaniami, 

3) udokumentowane wyniki w konkursach, zawodach związanych z zainteresowaniami. 

4. Kandydaci do przyznania tytułu „Uczeń z pasją” mogą być zgłaszani do wychowawcy przez 

nauczycieli, uczniów i rodziców.  

5. Zgłoszenia uczniów do tytułu „Uczeń z pasją” dokonuje  wychowawca klasy, do końca kwietnia 

każdego roku szkolnego, przez złożenie wniosku do zespołu ds. przyznawania tytułu "Uczeń 

z pasją". (załącznik  nr 1) 

6. Wnioski wychowawców rozpatrywane są do końca maja każdego roku szkolnego przez zespół 
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powołany przez dyrektora szkoły. Zespół weryfikuje spełnianie przez uczniów wymaganych 

kryteriów. 

7. Dyrektor po zapoznaniu się z opinią zespołu, przyznaje tytuł  „Uczeń z pasją”.  

8. Uczeń, któremu został przyznany tytuł „Ucznia z pasją”, otrzymuje dyplom. 

9. Sylwetki zdobywców tytułu oraz ich pasje prezentowane są na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 22 stycznia 2018 r. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Zał.  nr 1do Zarządzenia Nr 62/2019  

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Wniosek o przyznanie tytułu "Uczeń z pasją" 

 

 

Jasło, dn. …………………..  

 

 Zgłaszam kandydaturę ……………………………… ucznia klasy ………… 

do tytułu "Uczeń z pasją"  w roku szkolnym………… 

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………....………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................…………

……………………………………....………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…… ……………………................................................................................ 

Załączniki : ................................................................ 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

 /Podpis wychowawcy/ 
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Opinia zespołu ds. przyznawania tytułu "Uczeń z pasją"................................................. 

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

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

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

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

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

Podpisy członków zespołu:  

 

 

 

Decyzja dyrektora szkoły....................................................................................... 

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

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

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