Regulamin Konkursu „ Nagroda Korfantego ”
Działalność Wojciecha Korfantego jest przykładem i wzorem do naśladowania
dla kolejnych pokoleń. Nagroda jego imienia, "Statuetka Korfantego " jest przyznawana
młodzieży, która zna i szanuje postawę oraz działalność patrona szkoły i jest zaangażowana
w działalność społeczną, kulturalną oraz artystyczną na rzecz środowiska lokalnego i regionu.
I. Statuetka Korfantego przyznawana jest uczniom szkoły za :
- działalność wzbogacającą wartości społeczne i kulturowe środowiska szkolnego,
- nieprzeciętną osobowość, talent, nowoczesność i śmiałe poszukiwania w dziedzinie
nauki, kultury lub sztuki,
- pełnienie roli lokalnego lidera, dzielenie się swoimi umiejętnościami ze społecznością
szkolną, oraz inspirowanie innych swoją postawą do działania,
- wysiłek włożony w swój samorozwój poprzez uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne, koła
zainteresowań, warsztaty,
- szeroko rozumianą działalność charytatywną,
- zaangażowanie w projekty szkolne i otwartość na innowacje .
II. Przeprowadzenie Konkursu.
1. Wychowawcy klas z uczniami oraz zespołem klasowym, zgłaszają, na
przygotowanych kwestionariuszach (zał.1 do Regulaminu) uczniów nominowanych
do nagrody, którzy muszą spełniać wytyczne zawarte w Regulaminie Konkursu .
2. Nominacje składane są Dyrektorowi szkoły do 15 marca .
3. Wizerunki uczniów nominowanych oraz ich imiona i nazwiska zostają wywieszone w
gablocie umieszczonej na korytarzu szkolnym.
4. Nagroda wręczana jest w Dniu Patrona Szkoły 20 kwietnia, podczas uroczystości
związanych ze świętem.
III. Wybór laureata konkursu.
1. Laureat wyłaniany jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący Kapituły
2) Opiekun Samorządu Uczniowskiego
3) Dwóch przedstawicieli Rady Rodziców
4) Dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
5) Komisja Regulaminowa Konkursu
2. Posiedzenie Kapituły odbywa się nie później niż na tydzień przed wręczeniem
nagrody.
3. Przewodniczący Kapituły odczytuje przygotowane przez wychowawców
kwestionariusze uczniów nominowanych do nagrody, po czym każdy członek
Kapituły oddaje głos na wybranego przez siebie kandydata.
4. Laureatem zostaje uczeń, który otrzyma największą ilość głosów. W przypadku tej
samej ilości głosów, przewodniczący przeprowadza powtórne głosowanie, w którym
kandydatami są uczniowie z największą liczbą głosów z poprzedniego głosowania.
IV. Nagrody
Nominowani otrzymują drobne upominki, a Laureat konkursu otrzymuje statuetkę
"Korfantego ".Wszyscy nominowani, zgodnie ze Statutem szkoły otrzymują podwyższoną
ocenę z zachowania.

