
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY – STATUETKI „SUPER TALENT” 

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

 

 

1. Nazwa nagrody – SUPER TALENT 

2. Nagroda SUPER TALENT przeznaczona jest dla: uczniów klas 1-3 i 4-6 szkoły 

podstawowej oraz 1-3 gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za szczególne osiągnięcia 

naukowe,  artystyczne, sportowe oraz za działalność społeczną.  

Nagroda – statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach: 

 

a) „MISTRZ” – otrzymują uczniowie - laureaci i finaliści olimpiad i konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, w konkursach 

ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych 

 

b) „SPOŁECZNIK” - otrzymuje uczeń za wolontariat, bezinteresowną działalność na rzecz 

szkoły i środowiska lokalnego 

 

c) „SUPER TALENT” – otrzymuje uczeń uzdolniony artystycznie , tworzący w dziedzinie 

plastyki, literatury, muzyki z uznaniem na szczeblu powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim  

 

d) „ZNAKOMITY SPORTOWIEC” – otrzymuje uczeń, za osiągnięcia sportowe na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim  

 

3. Nagroda SUPER TALENT przeznaczona jest dla uczniów w/w klas  w pkt 2 niniejszego 

regulaminu.  

 

1. Statuetkę przyznaje kapituła w składzie: 

 trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej 

 dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

 przedstawiciel Rady Rodziców 

 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca (odrębnie dla każdej 

placówki) 

 pedagog szkolny 

2. Kapituła wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę  

i sekretarza. 

Przewodniczący kieruje jej pracami, a w razie jego nieobecności pracami komisji kieruje 

zastępca przewodniczącego, wybrany z pośród obecnych nauczycieli. Do obowiązków 

sekretarza należy protokołowanie przebiegu posiedzenia. 

 

Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o niniejszy Regulamin. 

 

 



1. Procedura przyznawania statuetki: 

a) złożenie „wniosku”(załącznik do niniejszego regulaminu) o nagrodę do przewodniczącego 

kapituły. Wniosek może być sporządzony przez: wychowawcę, członków Rady 

Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców , Dyrektora Szkoły. 

b) Uczniowie zgłoszeni do nagrody uzyskują tytuł „nominowanych” do nagrody statuetki 

„SUPER TALENT”. 

c) Spośród uczniów nominowanych do nagrody kapituła wybiera uczniów, którym  przyznaje 

się nagrodę-statuetkę.  

d) Nominowani do nagrody w odpowiednich kategoriach otrzymają  statuetki. 

2. Wręczenie statuetki SUPER TALENT odbywać się będzie w pierwszym tygodniu 

czerwca każdego roku. 

 

 

 

Skład kapituły w roku szkolnym 2015/2016: 

 

Pani Barbara Fik- wicedyrektor 

Pan Krzysztof Karczmarz - opiekun samorządu uczniowskiego klas IV-VI szkoły 

podstawowej 

Pani Aleksandra Chilewicz - opiekun samorządu uczniowskiego klas I-III gimnazjum 

ks. Konrad Bulak -  opiekun samorządu uczniowskiego klas I-III liceum 

Pani Ewa Radelczuk - pedagog szkolny 

Pani Irena Wójcicka - przewodnicząca Rady Rodziców 

Igor Karczmarz - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej 

Żaneta Góra - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum 

Karolina Kaczmara - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego liceum ogólnokształcącego. 

 

 

 

 

 

Grabowiec, dnia 10.05.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wniosek o przyznanie statuetki SUPER TALENT 

 

w kategorii: ……………………………………… 

w roku szkolnym: ……………………………….. 

Imiona i nazwisko ucznia, kandydata do statuetki: ............................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Klasa: ..................................... 

Uzasadnienie wniosku: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Dane wnioskodawcy (proszę wpisać imię oraz nazwisko oraz np. wychowawca, 

nauczyciel, dyrektor, rodzic, trener, itp.): 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Data złożenia wniosku Podpis wnioskodawcy 

………………………………….. ……………………………….. 

Decyzja Kapituły przyznającej statuetkę: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Podpis Przewodniczącego Kapituły 

 

…………………………………………….  

 


