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Regulamin przyznawania tytułu honorowego  
"Bene Merenti" oraz odznak absolwenta  

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 
1. Rada Rodziców ustanawia: 
a. honorowy tytuł „Bene Merenti", 
b. „Odznakę Absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w 

Warszawie”, zwaną dalej „odznakami absolwenta”; 
c. „Złotą Odznakę Absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w 

Warszawie”; 
d. „Srebrną Odznakę Absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Czackiego w Warszawie”; 
e. „Brązową Odznakę Absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Czackiego w Warszawie”. 
2. Honorowy tytuł „Bene Merenti" i odznaki absolwenta przyznaje Rada Rodziców 

XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej XXVII LO) 
wyłącznie absolwentom, którzy byli uczniami XXVII LO, przez co najmniej pełny ostatni rok 
szkolny, zwanymi dalej absolwentami XXVII LO. 

3. Podstawą do nadania honorowego tytułu „Bene Merenti" są osiągnięte przez 
absolwenta XXVII LO oceny roczne ze wszystkich przedmiotów (z wyłączeniem etyki/religii) i za 
cały okres jego nauki w XXVII LO. Jeśli absolwent XXVII LO rozpoczął naukę w XXVII LO później niż 
w klasie pierwszej, uwzględnia się jego oceny na świadectwach z liceów, do których uczęszczał. 

4. Dla każdego absolwenta XXVII LO spełniającego warunek określony w pkt 2 i 3 oblicza 
się średnią ocen przez dodanie wszystkich ocen za cały okres nauki w szkole i podzielenie tej 
sumy przez łączną liczbę ocen. Średnią oblicza się z dokładnością do trzeciego miejsca po 
przecinku. 

5. Honorowy tytuł "Bene Merenti" uzyskuje każdy absolwent XXVII LO, który uzyskał 
średnią ocen, co najmniej 5,000 (bez zaokrąglania) - wyliczoną w sposób określony w pkt 4. 

6. Potwierdzeniem nadania honorowego tytułu "Bene Merenti" jest "Akt Nadania 
honorowego tytułu Bene Merenti", zwany dalej Aktem Nadania, określony w załączniku nr 1 do 
niniejszego regulaminu. Na dole ww. Aktu Nadania umieszcza się w szczególności pieczęć lakową 
szkoły na wstążce koloru ciemnozielonego. 

7. Wszyscy absolwenci XXVII LO otrzymują „Odznaki Absolwenta XXVII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie”. 

8. Odpowiednio złota, srebrna i brązowa odznaka absolwenta XXVII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie” (zwane dalej honorowymi 
odznakami absolwenta) są przyznawane absolwentom XXVII LO z najwyższą średnią ocen - 
wyliczoną w sposób określony w pkt 4: 

a. złota - absolwentowi XXVII LO, który uzyskał najwyższą średnią. W wypadku większej 
liczby absolwentów XXVII LO z identyczną najwyższą średnią nadaje się odpowiednią liczbę 
odznak tego samego stopnia. 

b. srebrna – absolwentowi XXVII LO, który uzyskał drugą co do wysokości średnią. W 
wypadku większej liczby absolwentów XXVII LO z identyczną drugą co do wysokości średnią 
nadaje się odpowiednią liczbę odznak tego samego stopnia. 

c.  brązowe – pozostałym absolwentom, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,000 (bez 
zaokrąglania) - wyliczoną w sposób określony w pkt 4. 

9. Wszyscy absolwenci XXVII LO z lat ubiegłych mają prawo do posiadania i noszenia 
odznaki absolwenta. 

10. Rada Rodziców zakłada „Księgę Pamiątkową wyróżnionych absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie”, zwaną dalej Księgą. Do Księgi 
wpisywani są corocznie absolwenci XXVII LO, którzy uzyskali honorowy tytuł "Bene Merenti" lub 
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honorową odznakę absolwenta. W Księdze wpisuje się imię, nazwisko, klasę którą ukończył 
absolwent XXVII LO, osiągnięty wynik, a także zamieszcza się jego zdjęcie. 

11. W sprawie nadania honorowego tytułu "Bene Merenti" i honorowych odznakami 
absolwenta Rada Rodziców XXVII LO podejmuje corocznie uchwałę. 

12. Akty Nadania wraz z honorowymi odznakami absolwenta oraz odznaki absolwenta 
wręcza się na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów klas III. 

13. Rada Rodziców XXVII LO corocznie przeznacza w PLANIE FINANSOWYM RADY 
RODZICÓW potrzebną kwotę na przygotowanie Aktów Nadania wraz z honorowymi odznakami 
absolwenta oraz odznak absolwenta. 

14. Akty Nadania sporządza się na podstawie wzoru z roku 2003. 
15. Honorowe odznaki absolwenta oraz odznaki absolwenta sporządza się z matrycy 

przechowywanej w Mennicy Państwowej i stanowiącej własność Rady Rodziców. 
16. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwalenia większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców XXVII LO. 
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2003 roku. Zmiany w dniach 22 kwietnia 

2009, 19 stycznia 2011 oraz 10 kwietnia 2013. 
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