
REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRODY NAUKOWEJ IM. RODZINY AZRIELI  

PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM  

IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

1. BENEFICJENCI NAGRODY 

a. Nagrodą mogą zostać objęci uczniowie pobierający naukę 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim, którzy w danym roku szkolnym uzyskali tytuł finalisty lub 

laureata na szczeblu krajowym lub międzynarodowym konkursu bądź olimpiady 

przedmiotowej. 

b. Nagrodę może otrzymać jedynie osoba, która była uczniem Liceum 

w trakcie I etapu rozpoczęcia konkursu bądź olimpiady. 

c. Konkursy lub olimpiady krajowe muszą być sfinansowane bądź pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub inne 

instytucje. 

d. Nagrodzonym można zostać tylko raz w trakcie pobierania nauki w Liceum. 

 

2. ZGŁOSZENIA KANDYTATA DO OTRZYMANIA NAGRODY 

a. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku przez 

nauczyciela przygotowującego do Zarządu Stowarzyszenia wraz 

z udokumentowaniem osiągnięć ucznia. 

 

3. FORMY UDZIELANIA NAGRODY 

a. Uczeń otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 500 zł dla finalisty, 

1000 zł w przypadku uzyskania tytułu laureata na szczeblu krajowym lub 1000 zł dla 

finalisty lub 2000 zł dla laureata na arenie międzynarodowej. 

b. Nagrodzony zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wzięcie udziału w ceremonii 

wręczenia stypendium połączonej z relacją fotograficzną z wydarzenia. 

 

4. FORMY WSPARCIA NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO 

a. Nauczyciel przygotowujący ucznia do startu w konkursie lub olimpiadzie otrzymuje 

nagrodę tożsamą do otrzymanego przez ucznia 

b. Nauczycielem przygotowującym, wskazanym do nagrodzenia, może zostać tylko 

nauczyciel uczący w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim. 



c. Nauczyciel przygotowujący zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wzięcie udziału 

w ceremonii wyręczenia stypendium połączonej z relacją fotograficzną z wydarzenia. 

5. SKŁAD KAPITUŁY PRZYZNAJĄCEJ NAGRODĘ 

a. W skład kapituły przyznającej stypendium naukowe wchodzi 7 osób: 

i. Dyrekcja szkoły (przynajmniej jedna osoba) 

ii. wychowawca ucznia 

iii. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Liceum (cztery osoby wskazane 

przez Prezesa Stowarzyszenia) 

b. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania głos decydujący przysługuje Prezesowi 

Stowarzyszenia Pomocy Liceum. 

c. Kapituła po rozstrzygnięciu wniosku wydaje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem 

jedynie na wniosek osoby wskazanej do przyznania stypendium. 

d. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w sprawie daty ceremonii wręczenia 

Nagrody 

 

Wszelkie nieobjęte w regulaminie zapisy rozstrzygane są głosowaniem przez Zarząd Stowarzyszenia 

przez zwykłą większość głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY NAUKOWEJ  

IM. RODZINY AZRIELI 

PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY LICEUM  

IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

Nauczyciel przygotowujący: 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

 

Nazwa konkursu/ olimpiady Osiągnięcie Etap 

   

   

   

   

 

W celu potwierdzenia osiągniętych wyników prosimy o załączenie do wniosku ksero 

dyplomu za potwierdzeniem zgodności z oryginałem. 

 

 

WNIOSKI BEZ W/W ZAŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 

 

 

 

 

 


