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dla wyróżniającego się ucznia

II Liceum Ogólnokształcącego im. Prof. Morawskiego w Przemyślu

…” Bądź kowalem swojego losu, inspiruj i rozwijaj innych”...

1. Nagrodę przyznaje się jednorazowo na początku roku szkolnego za
poprzedni  rok,  uczniowi  który  spełnia  jedno  z  wymienionych
kryteriów:

a. Samodzielnie rozwija się mentalnie, 

b. Twórczo inspiruje innych 

c. Osiąga  wybitne  wyniki  w  nauce,  sukcesy  w  konkursach,
olimpiadach i innych,

d. Uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i aktywnie uczestniczy w
promowaniu  życia  kulturalnego  szkoły,  angażuje  się  w
działalność twórczą,  literacką lub organizacyjną.

2. Do nagrody, Kandydatów mogą typować:

a. Wychowawcy klas,

b. Samorząd Uczniowski,

c. Uczniowie II LO,

d. Dowolne  osoby,  organizacje,  instytucje  współpracujące  ze
szkołą.                                                                

3. Do  przyznania  nagrody  Dyrektor  szkoły  powołuje  sześcioosobową
Kapitułę  spośród  grona  pedagogicznego.  Dodatkowo  w  skład
kapituły  może  wchodzić  fundator  nagrody  Pan  Janusz  Feczko.
Dyskusja i głosowanie odbywa się w sposób jawny. Każdy członek
kapituły ma jeden głos. W przypadku przyznania takiej samej liczby
głosów  kandydatom,  ostateczną  decyzję  podejmuje  Fundator
nagrody lub Dyrektor Szkoły         w przypadku kiedy fundatora nie
ma w składzie Kapituły. 
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4. Nagroda może być przyznana uczniowi tylko raz w cyklu nauczania.

5. Nagrodę stanowi – nagroda finansowa w wysokości  2100 zł  (dwa
tysiące sto złotych) i jeden grosz na dalsze szczęście, przyznana i
przekazana nagrodzonemu w danym roku szkolnym.

6. O wysokości nagrody stanowi Fundator.  

7. W kolejnych latach wysokość nagrody może ulec zmianie. W takim
przypadku  wysokość  nagrody  zostanie  ogłoszona  przez  dyrekcję
szkoły do dnia 1 czerwca.

8. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do Dyrekcji Szkoły w
terminie do końca czerwca każdego roku szkolnego. Wynik wyboru
laureata  nagrody  za  miniony  rok  szkolny  zostaje  podany  do
wiadomości  społeczności,  z  wręczeniem  laureatowi  dyplomu  i
zaświadczeniem  o  nagrodzie,  na  uroczystym  rozpoczęciu
następnego roku szkolnego.

9. Fundator  nagrody  może  wycofać  się  z  dalszego  finansowania
nagrody, po przyznaniu      i wręczeniu nagrody za rok szkolny w
którym obowiązywała. 
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