
Regulamin Kapituły przyznającej nagrodę - statuetkę  „Julek” 
w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Celem przyznawania nagród jest promowanie postaw uczniów, którzy za 

swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych 
wyników w nauce, sporcie, w różnorodnych dziedzinach artystycznych, 
działalności samorządowej lub w wolontariacie.  

2. Nagroda jest wyróżnieniem, formą docenienia oraz podziękowania za 
pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich 
zdolności. 

3. Nagroda „Julek” przeznaczona jest: 
a. uczniom kończących naukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr III                        

im. J. Słowackiego w klasie programowo najwyższej; 
b. innym osobom wymienionym w części II. pkt. 1h). 
 

II. Kryteria przyznawania nagrody - statuetki „Julek” 
 
1. „Julek” przyznawany jest w następujących kategoriach: 

 
a) PRIMUS INTER PARES – otrzymuje uczeń, który na świadectwie 

ukończenia szkoły otrzymał najwyższą średnią oraz uzyskał co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
 

b) WYBITNY SPORTOWIEC  - otrzymuje uczeń za wybitne osiągnięcia 
sportowe w szkole i poza szkołą oraz prezentuje wysoką kulturę 
osobistą. 

 
 

c) ZAWSZE OBECNY – otrzymuje uczeń, który podczas trzech  lat nauki  
w liceum miał najwyższą frekwencję oraz prezentuje wysoką kulturę 
osobistą. 
 

d) CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA – otrzymuje uczeń, który aktywnie 
uczestniczy w działalności charytatywnej szkoły lub środowiska 
lokalnego;  jest rzetelny i odpowiedzialny, wrażliwy na potrzeby 
innych oraz prezentuje wysoką kulturę osobistą. 

 
 



e) ARTYSTYCZNA DUSZA – otrzymuje uczeń-twórca wyróżniających się 
prac  w dziedzinie plastyki, literatury, muzyki i teatru, 
prezentowanych na koncertach, wernisażach lub na konkursach na 
szczeblu ogólnopolskim a także w swoim środowisku. aktywnie 
uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego oraz 
prezentuje wysoką kulturę osobistą. 
 

f) NIEPOWTARZALNA OSOBOWOŚĆ – otrzymuje uczeń, który jest 
kreatywny,  wykazuje niezwykłe zainteresowania oraz prezentuje 
wysoką kulturę osobistą. 

 
 
g) ANIMATOR ŻYCIA SZKOLNEGO  - otrzymuje uczeń, który aktywizuje 

społeczność szkolną. 
 

h) HONOROWY JULEK – otrzymuje wybitny absolwent promujący 
liceum; 
osoba wspomagająca szkołę i działająca na rzecz szkoły; 
osoba ciesząca się uznaniem, powagą w danej dziedzinie np. nauce, 
kulturze, sztuce, sporcie lub działalności społecznej. 
 

2. W  danej kategorii może być przyznana tylko jedna nagroda.  
3. Uczeń może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. 

 
III. Przyznawanie nagrody - statuetki „Julek” 

 
1. Nagrody przyznaje Kapituła w składzie: 
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły; 
b) dwoje  przedstawicieli rady pedagogicznej; 
c) opiekun samorządu uczniowskiego; 
d) przedstawiciel rady rodziców; 
e) dwoje przedstawicieli samorządu uczniowskiego. 

 
2. Kapituła wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę                          

i sekretarza. 
3. Dla podjęcia decyzji wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków 

Kapituły. 
4. Kandydatów do nagrody „Julek” zgłaszają do Kapituły: 
a) wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w klasie; 



b) nauczyciele uczący w Liceum Ogólnokształcącym Nr III  im. J. Słowackiego                        
w Otwocku; 

c) przedstawiciele samorządu uczniowskiego  liceum; 
5. Kapituła podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos 
przewodniczącego. 

6. Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczania statuetek. 
7. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 

 
IV. Procedura przyznawania nagrody – statuetki „Julek”. 
 
1. Złożenie wniosku o nagrodę  sekretarzowi Kapituły.  
2. Wnioski należy składać w terminie od 1 marca do dnia wystawienia ocen 
końcowych w danym roku szkolnym w klasach programowo najwyższych. 
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględnione.  
3. W przypadku nagrody honorowej wniosek można złożyć w dowolnym 
terminie. 
4. Uczeń może być zgłoszony do nagrody tylko w jednej kategorii. 
5. Statuetkę otrzymuje uczeń, który w danej kategorii  otrzymał największą 
liczbę głosów członków Kapituły.  
6. W przypadkach nierozstrzygniętych przewodniczący Kapituły podaje 
propozycję nominacji wraz z uzasadnieniem, a członkowie Kapituły wyrażają 
swoją opinię przez  głosowanie. 
7. Posiedzenie Kapituły powinno odbyć się po wystawieniu ocen końcowych 
uczniom klas trzecich . 
8. Przyznanie honorowej statuetki „Julek” może odbyć się w dowolnym 
terminie. 
9.Nominowani do nagrody w odpowiednich kategoriach otrzymują 
pamiątkową statuetkę. 
9. Gala wręczenia „Julków” odbywać się będzie w dniu zakończenia roku 
szkolnego dla klas trzecich.  
10. Nagroda honorowa może być wręczona w dowolnym terminie. 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Dyrektora 

Szkoły. 
                                                                                                Zatwierdzam 

                                                                                                   
                                                                                                  Otwock, 10 kwietnia 2018 r. 


