
 

Załącznik nr 2 

 

Regulamin  pracy komisji i wyboru laureata 

 

1.Wyboru laureata nagrody spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje trzyosobowa komisja w skład 

której wchodzą: przedstawiciel fundacji, przedstawiciel absolwentów wychowanków 

prof. Tadeusza Sypka i przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

2.Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel fundacji, który kieruje jej pracami. 

3.Komisja dokonuje oceny kandydata na podstawie złożonego wniosku i w oparciu o załączone 

dokumenty. 

4.Wniosek składa się na formularzu Wniosku o przyznanie nagrody  – Załącznik nr 1 dołączając: 

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły przez kandydata (dokument obowiązkowy)  

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na Olimpiadzie Fizycznej lub Olimpiadzie 

Astronomicznej  np. kopie zaświadczeń, informacji, zawiadomień od organizatora Olimpiady 

lub informacje dostępne na oficjalnych stronach internetowych Olimpiad (dokumenty 

fakultatywne) 

3) informacje lub opinie np. od wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, organizacji i 

stowarzyszeń bądź inne dokumenty, materiały, publikacje, nośniki elektroniczne itp. 

informujące o kandydacie, jego aktywności i osiągnięciach, działalności lub twórczości 

(dokumenty fakultatywne) 

5.Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez instytucję 

wystawiającą dokument, zgłaszającego wniosek lub kandydata. 

6.Komisja dokonuje sprawdzenia zgodności wniosku z regulaminem. Złożenie wniosku niezgodnego 

z regulaminem, w szczególności bez wymaganych danych lub dokumentów powoduje jego 

odrzucenie. 

7.Wniosek zgodny z regulaminem podlega ocenie i komisja przyznaje kandydatowi punkty w 

poniższych  kryteriach w oparciu o opisane zasady oceny i punktacji: 

 

I. Kryterium 

Udział i zdobycie odpowiednich osiągnięć na Olimpiadzie Fizycznej lub Olimpiadzie Astronomicznej 

 

a) Punkty w tym kryterium przyznawane są udział i zdobycie odpowiednich osiągnięć w 

 -Olimpiadzie Fizycznej , www.kgof.edu.pl lub  

- Olimpiadzie Astronomicznej https://www.planetarium.edu.pl/oa.htm ,  

zwanych dalej Olimpiadami,  

organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125). 

b)  Punkty za udział lub zdobycie odpowiednich osiągnięć przyznaje się następująco: 

- Za udział w zawodach I stopnia Olimpiady      1 pkt 

- Za udział w zawodach II stopnia Olimpiady      5 pkt 

- Za udział w zawodach III stopnia Olimpiady    15 pkt 

http://www.kgof.edu.pl/
https://www.planetarium.edu.pl/oa.htm


- Za uzyskanie tytułu Laureata Olimpiady    40 pkt 

c) W poszczególnej Olimpiadzie punkty przyznawane są tylko za najwyższy osiągnięty poziom. 

d) Końcową oceną w tym kryterium jest suma uzyskanych punktów ze wszystkich Olimpiad w 

trakcie nauki w szkole. 

e) W tym kryterium kandydat może otrzymać maksymalnie 60 pkt i przy sumie większej do 

dalszej oceny zostanie przyjęte 60 pkt. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kandydat co najmniej jeden raz brał udział z zawodach III stopnia 

Olimpiady lub uzyskał tytuł Laureata Olimpiady i wówczas suma punktów w tym kryterium 

może przekraczać 60 pkt. 

f) Komisja przyznaje punkty w oparciu o kopie zaświadczeń, informacji, zawiadomień od 

organizatora Olimpiady lub informacje dostępne na oficjalnych stronach internetowych 

Olimpiad. 

 

 

II. Kryterium 

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

ocen wynoszącej co najmniej 4,75 

 

a) Warunkiem koniecznym ubiegania się o nagrodę jest uzyskanie przez kandydata na 

świadectwie ukończenia szkoły oceny dobrej (4,0) z fizyki lub średniej arytmetycznej ocen 

wynoszącej co najmniej 4,75. 

Niespełnienie tego warunku powoduje odrzucenie wniosku. 

b) Punkty w tym kryterium przyznaje są następująco: 

- Za spełnienie warunku koniecznego  opisanego w pkt a przyznaje się   10 pkt 

- Za ocenę z fizyki wyższą niż dobra (4,0), jeżeli jest to ocena z fizyki  

  na poziomie rozszerzonym przyznaje się dodatkowo        3 pkt 

- Za średnią arytmetyczną ocen powyżej 4,75 kandydatowi z najwyższą średnią  

   (spośród wszystkich ocenianych kandydatów) przyznaje się dodatkowo    2 pkt 

c) Średnia arytmetyczna ocen jest ustalana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

d) W tym kryterium kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie  15 pkt. 

e) Komisja przyznaje punkty  w oparciu o kopię świadectwa ukończenia szkoły. 

 

 

III. Kryterium  

Wzorowa postawa uczniowska i koleżeńska oraz nienaganna kultura osobista 

 

a) Punkty w tym kryterium przyznaje się stosownie do oceny całościowej z zachowania na 

świadectwie ukończenia szkoły : 

- Za ocenę „wzorową”       10 pkt 

- Za ocenę „bardzo dobrą”        8 pkt 

- Za ocenę „dobrą”         6 pkt 

b) Za ocenę inną niż wymienione w pkt „a’      0 pkt 

c) W tym kryterium kandydat może otrzymać maksymalnie  10 pkt. 

d) Komisja przyznaje punkty  w oparciu o kopię świadectwa ukończenia szkoły. 



 

 

IV. Kryterium  

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 

 

a) Komisja przyznaje punkty stosując liczby całkowite w skali 0-15. 

b) Komisja przyznaje punkty w oparciu o załączone informacje lub opinie  np. od wychowawcy 

klasy, samorządu uczniowskiego, organizacji i stowarzyszeń bądź inne dokumenty, materiały, 

publikacje, nośniki elektroniczne itp. informujące o kandydacie, jego aktywności i osiągnięciach, 

działalności lub twórczości . 

c) W tym kryterium kandydat może otrzymać maksymalnie 15 pkt.  

Wyjątkiem jest sytuacja jeżeli kandydat swoją postawą, twórczością lub działalnością 

rozsławił szkołę na poziomie ogólnopolskim lub będzie autorem wybitnego dzieła i wtedy 

przy zgodnych opiniach członków, komisja może przyznać maksymalnie 60 punktów w tym 

kryterium. 

8.W toku oceny komisja może zasięgnąć dodatkowych informacji od dyrekcji szkoły, wychowawcy 

klasy, samorządu uczniowskiego, organizacji i stowarzyszeń lub podjąć inne czynności w celu 

weryfikacji danych zawartych we wniosku. Podanie danych nieprawdziwych powoduje odrzucenie 

wniosku. 

9. Oceną końcową kandydata jest suma uzyskanych punktów we wszystkich kryteriach. 

10.Kandydat z największą ilością punktów wygrywa i zostaje laureatem nagrody. 

11.W przypadku takiej samej ilości punktów zdobytych przez więcej niż jednego kandydata, komisja 

przeprowadza tajne głosowanie dokonując wyboru a w przypadku powtórzenia się identycznego 

wyniku głosowania decydujący głos w wyborze laureata nagrody ma przewodniczący komisji.  

12.Komisja może zdecydować o nie przyznawaniu nagrody jeżeli : 

a) nie zostanie zgłoszony żaden wniosek o przyznanie nagrody, 

b) żaden ze złożonych wniosków nie spełnia warunków do oceny, 

c) wybrany laureat odmówił przyjęcia nagrody, 

d) wysokość środków finansowych nie pozwoli  na przyznanie nagrody w minimalnej ustalonej 

wysokości. 

13.Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

14.Komisja sporządza protokół z prac i przekazuje go do fundacji, która stosownie do werdyktu 

komisji powiadamia laureata o przyznaniu nagrody. 

 


