
„Jak król Maciuś Pierwszy” tytuł honorowy i wyróżnienie 
w Zespole Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka 
1. Wyróżnienie przyznawane jest uczniom i osobom dorosłym: pracownikom i przyjaciołom 
szkoły . 
2. Wyróżnienie przyznawane jest dwustopniowo: na drodze nominacji i decyzji Kapituły. 
2.1. Nominację do tytułu honorowego otrzymują uczniowie wskazani przez samorządy 
klasowe na apelu szkolnym. 
Nominację może uzyskać uczeń, którego zachowanie wskazuje, że posiada choćby 
jedną z wymienionych cech : 
- próbuje pracować nad swoim charakterem, 
- jest odpowiedzialny, 
-jest dzielny, 
-jest odważny, potrafi przyznać się jak zrobi coś złego, 
- ma poczucie honoru i godności, nie kłamie, 
- jest szlachetny- potrafi wybaczyć koledze, nie jest pamiętliwy i złośliwy, 
-jest wierny w przyjaźni, pomaga i dzieli się z innymi, 
- umie zrobić coś dla innych. 
2.2. Z każdej klasy nominację może otrzymać jedna osoba; dopuszczalne jest w 
liczniejszych klasach, przynajmniej siedmioosobowych, nominowanie dwóch kandydatów. 
Wychowawca powinien przedstawić swoje propozycje na zespole nauczycieli uczących w danej 
klasie i uzyskać ich akceptację. 
2. 3. Jeden uczeń może w ciągu roku szkolnego otrzymać nominację raz , tylko osoby 
które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami - więcej. 
2.4.Nie może otrzymać nominacji ktoś, o kim na tablicy uwag napisano, że narusza 

godność i nietykalność innych ludzi, kłamie i lekceważy obowiązki. Może się starać 
w następnym okresie jak przeprosi i poprawi zachowanie. 
2.5. Uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy uzyskali nominację do tytułu 
honorowego i wyróżnienia otrzymują informację dla rodziców, wpis na tablicy 
pozytywnych postaw uczniowskich i upominek. 
2.6. Spośród uczniów nominowanych do nagrody Kapituła Tytułu Honorowego 
wybiera ucznia/uczniów , którym przyznaje tytuł honorowy i wyróżnienie 
połączone ze znaczącą nagrodą rzeczową . 
3. Uczniowi, który zachowuje się w sposób niegodny, narusza regulamin szkoły - 
nominacja do tytułu może być cofnięta. O tym fakcie powiadomieni zostają 
rodzice/opiekunowie ucznia i uczniowie na apelu szkolnym. 
4. Tytuł „ Jak król Maciuś Pierwszy” przyznawany jest w Dniu Dziecka lub w czasie finału 
Słonecznego Tygodnia zgodnie z ustalonym ceremoniałem. 
5. Uczeń może otrzymać tytuł „Jak król Maciuś pierwszy” jeden raz na dany etap 
edukacyjny. 


