REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY DLA MATURZYSTÓW
PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM
IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

1. BENEFICJENCI
a. Nagrodą mogą zostać objęci uczniowie, którzy byli uczniami pobierającymi naukę w
Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim w roku szkolnym uprzedzającym zdanie egzaminu maturalnego.
b. Nagrodzonym można zostać tylko raz, z jednego przedmiotu.
2. ZGŁOSZENIA KANDYTATA DO OTRZYMANIA STYPENDIUM
a. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku absolwenta,
który z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, fizyki bądź matematyki uzyskał co najmniej 80%. Do wniosku załącza ksero świadectwa maturalnego poświadczone za zgodność z oryginałem.
b. Termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego a upływa z końcem lipca roku, w którym odbywał się egzamin maturalny.

3. FORMY UDZIELANIA NAGRODY
a. Uczeń otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 500 zł.
b. Nagrodzony zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wzięcie udziału w ceremonii
wręczenia nagrody połączonej z relacją fotograficzną z wydarzenia.

4. PROCES PRZYZNANIA NAGRODY
a. Nagroda zostaje przyznana przez Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Liceum zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego członków.
b. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania głos decydujący zabiera Prezes Stowarzyszenia Pomocy Liceum.
c. W przypadku uzyskania identycznego wyniku przez więcej niż jednego absolwenta
brane są pod uwagę wyniki z pozostałych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a
następnie podstawowym.
d. Kapituła po rozstrzygnięciu wniosku wydaje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem
jedynie na wniosek osoby wskazanej do przyznania stypendium.

e. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Liceum wyznacza termin ceremonii wręczenia Nagrody, jednak ceremonia ta musi odbyć się najpóźniej do 30 września danego roku.
Wszelkie nieobjęte w regulaminie zapisy rozstrzygane są głosowaniem przez Zarząd Stowarzyszenia
przez zwykłą większość głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
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Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:

Lp.

Przedmiot

Wynik

W celu potwierdzenia osiągniętych wyników prosimy o załączenie do wniosku ksera świadectwa dojrzałości za potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

WNIOSKI BEZ W/W ZAŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

