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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI SZYBINIAK ROKU I SUPER SZYBINIAK 

§ 1. 

1. Nazwa nagrody –SZYBINIAK ROKU/SUPER SZYBINIAK. 

2. Nagroda SZYBINIAK ROKU przeznaczona jest dla: uczniów klas 1 -2 Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz klas 1 – 3 Technikum o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych, 
sportowych oraz za działalność społeczną. Nagroda –statuetka przyznawana jest w następu-
jących kategoriach: 

a)    „MISTRZ” – otrzymują uczniowie- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przed-
miotowych,  prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną. 
b)    „SPOŁECZNIK”  - otrzymuje uczeń za wolontariat, bezinteresowną działalność na 
rzecz szkoły  i środowiska lokalnego.  
c)    „SUPER UCZEŃ”   - otrzymują uczniowie za średnią ocen minimum 4,75 oraz pre-
zentują właściwą postawę etyczno – moralną. W tej kategorii przyznaje się dwie Sta-
tuetki, z podziałem na Liceum i Technikum. 
d)    „ SUPER TALENT” – otrzymuje uczeń uzdolniony artystycznie , tworzący w dzie-
dzinie plastyki, literatury, muzyki z uznaniem na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i   ogólnopolskim oraz prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną. 
e)    „ ZNAKOMITY SPORTOWIEC” – otrzymuje uczeń, za osiągnięcia  
sportowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,  
prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną oraz/ lub reprezentujący  
Szkołę w zawodach sportowych, a ponadto jego ocena roczna/końcowa  
z wychowania fizycznego nie może być niższa niż dobry.  
f)    „ SUPER OBECNOŚĆ” - otrzymują uczniowie  za frekwencję minimum 95 % oraz 
właściwą postawę etyczno – moralną, przy czym osoba nominowana w kategorii Su-
per Obecność nie może mieć więcej niż dwie godziny nieusprawiedliwionej nieobec-
ności w ciągu roku.  

3.   Nagroda SUPER SZYBINIAK przeznaczona jest dla uczniów klas programowo najwyższych 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum. Statuetkę przyznaje się w kategoriach wymie-
nionych w pkt. 2 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia do nagrody obejmują 3-letni ( dla 
uczniów Liceum) lub  4 –letni okres nauki ( dla uczniów Technikum).  

§ 2 

1. Nagroda przyznawana jest komisyjnie. KOMISJĘ tworzy: 

· 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
· Dyrektor  lub wicedyrektor szkoły  
· 2 przedstawicieli Rady Rodziców 
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· Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub jego zastępca 
· Pedagog szkolny 

2. KOMISJA wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

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

zastępca przewodniczącego. Do obowiązków sekretarza należy  

protokołowanie przebiegu posiedzenia, archiwizacja, pełnienie wszelkich czynności  

wykonawczych wynikających z bieżących prac komisji. 

a)     KOMISJA podejmuje decyzje w oparciu o niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulo-

wanych regulaminem komisja podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując  

się zasadą słuszności oraz charakterem nagrody. 

b)     KOMISJA podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność  co najmniej 2/3 członków KOMISJI. 

W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego. 

c)      Decyzje KOMISJI dotyczące przyznawania nagród są ostateczne i nie podlegają odwoła-

niu. 

§ 3. 

1. Procedura przyznawania nagrody: 

a)     złożenie „wniosku aplikacyjnego” (załącznik do niniejszego regulaminu) o nagrodę  
na ręce przewodniczącego KOMISJI. Wniosek może być sporządzony przez: członków Rady 
Pedagogicznej,  Samorząd  Uczniowski,  Radę Rodziców  ,  Dyrekcję Szkoły.   
Wnioski należy składać  najpóźniej do dnia konferencji klasyfikacyjnej na koniec danego 
roku szkolnego.  Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione. 

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

c)    Spośród uczniów nominowanych do nagrody KOMISJA wybiera jednego ucznia, któremu 
przyznaje się nagrodę-statuetkę. Posiedzenie KOMISJI zwołane w celu przyznania nagrody 
powinno odbyć się na wniosek przewodniczącego komisji, po klasyfikacji uczniów. 

d)     Nominowani do nagrody w odpowiednich kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Wręczenie statuetki SZYBINIAK ROKU odbywać się będzie w dniu zakończenia roku szkol-
nego. 
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§ 4. 

1.  Zmiany w regulaminie przyznawania statuetki SZYBINIAK ROKU mogą być dokonywane 
na  wniosek  członków  KOMISJI,  członków  Rady  Pedagogicznej,  Rady  Rodziców,   
przedstawicieli Samorządu Szkolnego skierowany do KOMISJI. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora  
Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.  

 
3.  Regulamin komisji przyznawania nagrody – statuetki  stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 

 

Cieszyn, dnia …………….…………r.  
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Wniosek o przyznanie statuetki  

Szybiniak Roku / Super Szybiniak 

w kategorii: ……………………………………… 

w roku szkolnym: ……………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dane wnioskodawcy (proszę wpisać imię oraz nazwisko oraz np. wychowawca, 
nauczyciel, dyrektor, rodzic, trener, itp.): 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

Data złożenia wniosku                                                                Podpis wnioskodawcy  

…………………………………..                                                              ………………………………..                                                  


