
Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Tadeusza Sypka 

 

Preambuła 

Nagroda ustanowiona zostaje dla uczczenia pamięci nauczyciela astronomii i fizyki w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie zwanego dalej szkolą, wychowawcy 

wielu pokoleń uczniów, miłośnika i propagatora turystyki pieszej. 

Nagroda wręczana uczniowi kończącemu szkołę ma na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, 

aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników 

w nauce. 

Powstała z inicjatywy absolwentów, wychowanków prof. Tadeusza Sypka nagroda, jest przyznawana 

we współpracy z Dyrekcją szkoły i Fundacją I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza 

Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"  zwaną dalej fundacją oraz z samorządem uczniowskim. 

 

1. Kandydatem do nagrody może być uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, który w danym roku szkolnym  był przez cały rok  

wpisany na listę uczniów.  

Przy ocenie kandydata  i wyborze laureata nagrody będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

I. Udział i zdobycie odpowiednich osiągnięć na Olimpiadzie Fizycznej lub Olimpiadzie 

Astronomicznej, 

II. Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły oceny dobrej (4,0) z fizyki  lub średniej 

arytmetycznej  ocen wynoszącej co najmniej 4,75, 

III. Wzorowa postawa uczniowska i koleżeńska oraz nienaganna kultura osobista, 

IV. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (organizacja i udział w imprezach szkolnych, zwłaszcza 

turystycznych, uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, angażowanie się w prace społeczne). 

Osiągnięcia w promocji szkoły, turystki szkolnej, historii regionu tarnowskiego.  

Udział i osiągnięcia w innych ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkursach, 

zawodach w szczególności organizowanych przez wyższe uczelnie np. „Ogólnopolskiej 

Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” itp. 

Postawa, twórczość lub działalność, która rozsławiła szkołę na poziomie ogólnopolskim lub 

autorstwo wybitnego dzieła. 

2. Kandydatury do nagrody za kończący się rok szkolny składa się w formie pisemnej w siedzibie 

fundacji lub sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia. Zgłoszenie (wniosek) składa się na formularzu 

Wniosku o przyznanie nagrody – Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami (dokumentem 

obowiązkowym jest kopia świadectwa ukończenia szkoły przez kandydata). 

3. Wniosek o przyznanie nagrody składać mogą: 

- kandydat samodzielnie,  

- nauczyciel  

- samorząd uczniowski lub grupa uczniów, 

4. Wniosek niekompletny, bez wymaganych danych lub dokumentów może zostać uzupełniony w 

terminie określonym przez fundację. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie lub 

wadliwe uzupełnienie  powoduje odrzucenie wniosku. 



5. Nagroda jest przyznawana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego 

przez trzyosobową komisję, w skład której wchodzą: przedstawiciel fundacji, przedstawiciel 

absolwentów wychowanków prof. Tadeusza Sypka i przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

6. Komisja działa i orzeka zgodnie z Regulaminem pracy komisji i wyboru laureata – Załącznik nr 2. 

7. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

8. Nagroda im. prof. Tadeusza Sypka wręczana jest laureatowi na uroczystości rozpoczęcia 

następnego roku szkolnego. Na nagrodę składają się: dyplom, nagroda pieniężna, wpis do „Kroniki 

Szkoły” oraz  umieszczenie  informacji na stronie internetowej szkoły.  

9. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi co najmniej 2228 złotych co odpowiada dwukrotnej 

wysokości Jaworzyny Krynickiej liczonej w metrach n.p.m. Nagroda przekazywana jest na konto 

wskazane przez laureata w terminie do 7 dni od jej wręczenia. 

10. Nagroda wypłacana jest ze środków pochodzących z wpłat darczyńców na rzecz fundacji na ten 

konkretny cel  lub z odpisów 1% podatku na ten konkretny cel. 

11. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych laureat nie zostanie wyłoniony, kwota nagrody 

przeniesiona będzie na następny rok. 

12. W przypadku, gdy przez kolejne dwa lata zgromadzone środki nie pozwolą na wypłatę nagrody, 

to wszystkie zgromadzone środki mogą być wykorzystane na cele statutowe fundacji. 

 

 

 

 

Integralne załączniki: 

Wniosek o przyznanie nagrody    – Załącznik nr 1 

Regulamin pracy komisji i wyboru laureata  – Załącznik nr 2 

 

 
 


