Regulamin przyznawania Statuetek "Henryki" w Zespole Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Statuetka „Henryk” swą nazwą nawiązuje do osoby naszego patrona – Henryka
Sienkiewicza i jest najwyższym szkolnym wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce i pracy na
rzecz szkoły oraz wzorową postawę uczniowską.
2. Statuetki "Henryki", zwane dalej „Statuetkami”, przyznawane są osobom fizycznym
i prawnym, organizacjom i innym podmiotom działającym na rzecz Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych
osiągnięć i aktywności.
3. Statuetki mogą być przyznawane za działalność indywidualną lub zespołową.
4. Za organizację przyznawania statuetek odpowiedzialny jest Zespół ds. Promocji Szkoły.

§ 2. Kryteria przyznawania statuetki "Henryk"

1. Statuetki są przyznawane w następujących kategoriach:

a) PRZYJACIEL SZKOŁY
b) OSOBOWOŚĆ SZKOLNA
c) WYJĄTKOWY RODZIC
d) BELFER ROKU
e) SUPER ABSOLWENT
2. Statuetkę w kategorii PRZYJACIEL SZKOŁY może otrzymać osoba lub instytucja,
która:
a)

bezinteresownie pracuje na rzecz szkoły i pomaga w realizacji działań dydaktycznych,

opiekuńczych lub wychowawczych,
b)

znacznie pomaga materialnie i finansowo szkole oraz uczniom,

c)

publicznie wspiera i popularyzuje działania szkoły, wpływając na jej pozytywny

wizerunek w środowisku lokalnym.
3. Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOLNA może otrzymać uczeń uczęszczający
w danym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza, który:
a) jest kreatywny,
b) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego,
c) wykazuje niezwykłe zainteresowania,
d) szanuje tradycje szkolne i narodowe,
e) dba o honor swój i szkoły,
f) jest rzetelny i odpowiedzialny,
g) prezentuje wysoką kulturę osobistą,
h) jest wrażliwy na potrzeby innych,
i) jest koleżeński,

j) jest uczciwy (wobec siebie i innych),
k) jest tolerancyjny,
l) pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech,
m) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.
4. Statuetkę w kategorii WYJĄTKOWY RODZIC może otrzymać rodzic obecnych lub
byłych uczniów, który:
a) aktywnie uczestniczy (uczestniczył) w pracach Rady Rodziców,
b) współpracuje (współpracował) z dyrekcją szkoły, poświęcając swój czas,
c) podejmując decyzje, kieruje się (kierował się) dobrem szkoły i przyczynia się (przyczynił
się) do jej dobrego funkcjonowania i rozwoju.
5. Statuetkę w kategorii BELFER ROKU może otrzymać nauczyciel będący członkiem
Rady Pedagogicznej w aktualnym roku szkolnym, który:
a) twórczo rozwija zainteresowania uczniów,
b)

pomaga swym podopiecznym zdobywać tytuły finalistów i laureatów olimpiad,

konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,
c) angażuje się w wychowanie młodzieży,
d) jest darzony powszechnym szacunkiem,
e) jest autorytetem dla młodzieży.
6.

Statuetkę w kategorii SUPER ABSOLWENT może otrzymać uczeń, który uzyskał

świadectwo ukończenia Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza i:
a)

aktywnie działa (działał) na rzecz szkoły,

b)

promuje szkołę poprzez działalność w wybranej dziedzinie np. nauce, kulturze, sztuce,

sporcie lub działalności społecznej,
c)

godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym,

d)

posiada nienaganną opinię w środowisku.

§ 3. Nominacje

1. Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać:
a) nauczyciele i pracownicy szkoły,
b) rodzice obecnych i byłych uczniów,
c) Samorząd Uczniowski.
2. Wnioski w sprawie przyznawania statuetek należy składać najpóźniej na dwa tygodnie
przed terminem gali/ uroczystej akademii.
3. Wniosek w sprawie przyznania statuetek powinien zawierać:
a) dane osobowe kandydata,
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata,
c) uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżnionego charakteru działalności lub
osiągnięć i ich znaczenie dla szkoły,
d) podpis wnioskodawcy.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,

d) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
6. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu.

§ 4. Wybór laureatów statuetki "Henryk"

1. O wyborze laureata w kategoriach § 2 ust. 1. Pkt. a), b), c), e) decyduje Kapituła
konkursowa, zwana dalej „Kapitułą”, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.
2. Dyrektor Szkoły wyznacza skład Kapituły na okres roku szkolnego poprzez komunikat
wewnętrzny.
3. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący.
4. Obrady Kapituły są tajne.
5. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
6. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.
7. Decyzja Kapituły jest zatwierdzana przez Dyrektora Szkoły.
8. Wybór laureata w kategorii BELFER ROKU następuje w drodze głosowania.
9. Do głosowania, o którym mowa w § 4 ust. 8, uprawnieni są wszyscy uczniowie
uczęszczający w danym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza.
10. Głosowanie odbywa się w formie ankiety i jest tajne.
11. Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata.
12. Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczenia statuetek.
13. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się nieprzyznanie statuetki lub przyznanie jej więcej niż jednemu kandydatowi
w każdej kategorii.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie Statuetek odbywa się podczas uroczystej akademii,
w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.
3. Listy laureatów będą umieszczane na tablicy informacyjnej oraz na oficjalnej stronie
internetowej szkoły.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej
www.szkola.2lo.pl.
5. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Dyrektor
Szkoły.
6. Dopuszcza się możliwość modyfikacji niniejszego dokumentu.
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