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REGULAMIN przyznawania tytułu: 

„Przyjaciel Przedszkola”,  „Przyjaciel Szkoły”  oraz „Rodzic Roku” 

w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Kapituła przyznaje tytuł „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły” oraz „Rodzic 

Roku”. 

2. Skład Kapituły: 

 Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 lub wyznaczony przez niego zastępca – 

przewodniczący  

 pedagog szkolny ZE3 – członek  

 inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej wskazany przez Dyrektora ZE3 - 

członek 

 

§ 2 

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania tytułu „Przyjaciel Przedszkola”,  

„Przyjaciel Szkoły”  oraz „Rodzic Roku” zwanego dalej Tytułem, pod patronatem Dyrektora 

Zespołu Edukacyjnego nr 3. 

 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania tytułu   

„Przyjaciel Szkoły”,  „Przyjaciel Przedszkola”  

oraz „Rodzic Roku” 

§ 3 

Tytuł „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły” stanowi wyróżnienie dla osób, 

które w istotny sposób przyczyniają się do wspierania działań ZE3 (MP24, SP21) w zakresie 

udzielania wsparcia i pomocy w organizowaniu codzienności edukacyjno - wychowawczej 
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ZE3,  rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, promowania placówki  

w środowisku lokalnym. 

1. Tytuł „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły” przyznawany jest   

szczególnie wyróżniającym się rodzicom na koniec każdego roku szkolnego. 

2. Tytuł „Rodzic Roku” przyznawany jest wybranym rodzicom na koniec etapu 

edukacyjnego i tak: 

 na zakończenie przedszkola, 

 na zakończenie klasy III SP, 

 na zakończenie klasy VIII SP. 

3. Tytuł „Rodzic Roku” to wyróżnienie dla osób, które w określonym etapie 

edukacyjnym aktywnie i systematycznie uczestniczyły w życiu ZE3, przyczyniając się 

do poprawy funkcjonowania placówki oraz poprawy jej wizerunku w środowisku. 

4. Wymagane jest spełnienie co najmniej 3 z następujących warunków: 

 systematyczna i aktywna współpraca z wychowawcą, nauczycielami, 

Dyrektorem ZE3 oraz zaangażowanie  w rozwój zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, 

 udzielanie pomocy w pracach organizacyjnych, 

 pomoc materialna, sponsorska, finansowa na rzecz szkoły, 

 promowanie ZE3 w środowisku lokalnym, 

 uzyskanie tytułu „Przyjaciel Przedszkola”, Przyjaciel Szkoły”. 

 

Rozdział 3 

Procedura przyznawania tytułu  

„Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły”  oraz „Rodzic Roku”. 

§ 4 

 

1. W celu przyznania osobie tytułu „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły” oraz 

„Rodzic Roku” należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej ZE 3 

(www.ze3.zgora.pl). 

2. Wniosek do Kapituły o nadanie Tytułu (wzór w załączeniu) zainteresowane podmioty 

mogą składać w terminie do 30 maja każdego roku. 

3. Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie Tytułu to: 

 Rada Rodziców,  
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 Przedstawiciele Rady Pedagogicznej – nauczyciele, wychowawcy, 

 Samorząd Uczniowski. 

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować i przekazać do sekretariatu ZE3. 

4. Wniosek musi być opatrzony pieczęcią szkoły i datą wpływu. 

5. Podmiot składający wniosek oraz osoba w nim nominowana do Tytułu wyrażają 

zgodę na umieszczenie informacji o treściach wniosku na stronie internetowej. 

6. Kapituła obraduje i przygotowuje nominacje do zatwierdzenia na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną kończącą rok szkolny. 

7. O miejscu i terminie spotkania Kapituły powiadamia jej członków Dyrektor ZE3 lub 

wyznaczony przez niego zastępca. 

8. Decyzja o nadaniu tytułów podejmowana jest podczas posiedzenia klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

 

1. O przyznaniu Tytułu zainteresowana osoba powiadamiana jest przez dyrektora lub 

wyznaczoną przez niego osobę. 

2. W przypadku uzyskania Tytułu, osoba otrzymuje pamiątkowy list gratulacyjny. 

Natomiast „Rodzic Roku” dodatkowo otrzymuje statuetkę.  

3. Wręczenie listu gratulacyjnego odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego w szkole, a w przedszkolu podczas uroczystości pożegnania  

z przedszkolem (grupy starsze) oraz innych uroczystości grupowych (grupy młodsze). 

4. „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły”  oraz „Rodzic Roku”  składają swoje 

podpis w Księdze Pamiątkowej ZE 3. 

 



    

   

wzór 

pieczęć ZE3 data wpływu wniosku: 

 

 

 

 

  

Wniosek 

Kategoria:  „Przyjaciel Przedszkola”/”Przyjaciel Szkoły”/ „Rodzic Roku” (właściwe 

podkreślić) 

Zgłaszający: ………………………………………………………….. 

Zgłaszam kandydata 

……………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

z klasy/grupy:  ……………………. 

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

data/ czytelne podpisy członków Kapituły: 

 

 

 

 

 

 

 


