
 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ZS26.0007.3.1.2012 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy 

z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU „PRZYJACIE L 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 IM. HUBERTA WAGNERA W BYDGOSZCZ Y”. 

 
I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Honorowy tytuł  „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy” 
może być nadawany osobom fizycznym, instytucjom,  firmom lub organizacjom, które 
przyczyniły się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku. Tytuł nadaje 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkól nr 26 w drodze uchwały. 

2. Honorowy tytuł  „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy” 
przyznawany jest corocznie w miesiącu czerwcu. 

§2 
 

1. Tytuł przyznawany jest w szczególności za: 

• bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, 
opiekuńczych lub wychowawczych działań Szkoły, 

• znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły, 
• wielokrotne publiczne wsparcie i popularyzowanie działań Szkoły, 
• wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku 

lokalnym. 

2.  Nagroda jest przyznawana w formie listu gratulacyjnego i statuetki „Przyjaciel Zespołu 
Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy”. 

3. Tytuł  może zostać przyznany osobom  fizycznym, instytucjom, organizacjom                      
lub  firmom tylko jeden raz. 

II. Tryb zgłaszania i przyznawania Honorowego Tytułu 
 

§3 
 

1. Tytuł „Przyjaciel Szkoły nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy” Rada Pedagogiczna 
przyznaje : 
 
• na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera                  

w Bydgoszczy, 
• na wniosek rady Rodziców ZS 26 w Bydgoszczy, 
• na wniosek  Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej nr 60, 
• na wniosek Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 15 Sportowego, 
• na wniosek Dyrektora ZS nr 26, 



2. Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna w oparciu o wnioski zaopiniowane przez Prezydium 
Rady Pedagogicznej. Zgłoszenie kandydatów musi mieć formę pisemnego 
umotywowanego wniosku, przedłożonego do końca maja każdego roku 
Przewodniczącemu Prezydium Rady Pedagogicznej. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
4. W posiedzeniach Prezydium Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 

inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Prezydium. 
§4 

 
1. Prezydium Rady Pedagogicznej opiniuje wnioski zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje 
głos przewodniczącego. 

2. Złożone wnioski Prezydium rozpatruje do 15 czerwca każdego roku szkolnego. 
3. Honorowy tytuł wręczany będzie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku 

szkolnego. 
 

III. Informacje dodatkowe 
§5 

1.  Regulamin przyznawania tytułu wraz z wnioskiem zgłoszeniowym jest dostępny na 
stronie internetowej www.zs26.pl 
2. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. 
 

§ 6 

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół nr 26                   
w Bydgoszczy w drodze uchwały. 

Regulamin zatwierdzony uchwałą   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania  

Honorowego Tytułu „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 26 im Huberta Wagnera w Bydgoszczy” 

 

WNIOSEK  

o przyznanie tytułu „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w 
Bydgoszczy” 

Zgłaszam wniosek o przyznanie honorowego tytułu „Przyjaciel Zespołu Szkół nr 26 im. 
Huberta Wagnera w Bydgoszczy” w roku szkolnym …………… 

Pani/Panu, instytucji, firmie 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie wniosku  

Pani/Pan, instytucja, 
firma………………………………………………………………………………….. 

spełnia następujące kryteria: * 

1/ bezinteresowna prace na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji dydaktycznych, opiekuńczych 
lub wychowawczych działań Szkoły przejawiająca się w: 

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

2/ znaczącą pomoc materialna i finansową na rzecz szkoły, przejawiająca się w: 

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

3/ wieloletnie publiczne wsparcie i popularyzowanie działań Szkoły przejawiająca się w: 

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

*właściwe zaznaczyć i uzasadnić  


