REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU
,,SŁONECZNY PRZYJACIEL”

§1
,,SŁONECZNYM PRZYJACIELEM” Szkoły Podstawowej nr 29 i Przedszkola
nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 w Rybniku może zostać osoba fizyczna, instytucja, firma lub organizacja
szczególnie zasłużona dla szkoły jak i przedszkola, która:
 wykonuje bezinteresowne prace na rzecz szkoły, przedszkola i pomaga
w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych;
 wspiera materialnie i finansowo placówkę oraz jej uczniów;
 publicznie wspiera i popularyzuje działania szkoły wpływające na jej
pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.
§2
Z pisemną propozycją przyznania honorowego tytułu mogą wystąpić do końca
kwietnia każdego roku szkolnego:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski
§3
Tytuł ,,SŁONECZNY PRZYJACIEL” przyznaje Kapituła w składzie:
- Dyrektor Szkoły,
- Wicedyrektorzy,
- przewodniczący Rady Rodziców,
- 2 członków Rady Pedagogicznej,
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Skład kapituły zostaje wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
§4
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski typują swoich
przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły w terminie do 15 lutego każdego
roku szkolnego.
§5
1. Kapituła zbiera się w maju; analizuje i opiniuje wnioski z propozycjami
nadania tytułu oraz sporządza stosowny protokół. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i powinien zawierać dane o
kandydacie i określenie jego zasług na rzecz szkoły i przedszkola.
2. Kapituła podejmuje decyzję w głosowaniu zwykłą większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
3. Kapituła prowadzi rejestr nadanych tytułów honorowych.
4. Nagroda jest przyznawana w formie dyplomu, statuetki oraz wpisu do księgi
honorowej ,,SŁONECZNY PRZYJACIEL”
§6
Nadanie honorowego tytułu ,,SŁONECZNEGO PRZYJACIELA” odbywa się w
obecności społeczności szkolnej podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego.
§7
Aktu wręczenia w imieniu Kapituły dokonuje Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 w Rybniku
§8
Nagrodzeni tytułem ,,SŁONECZNY PRZYJACIEL” uczestniczą w miarę
możliwości w życiu szkoły i przedszkola
poprzez udział w różnych
uroczystościach.
§9
Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna.

§ 10
Regulamin zostaje zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej.

