Regulamin przyznawania statuetki „Cypriana”
I.

Zasady ogólne

1. Statuetkę ”Cypriana” moŜe otrzymać uczeń, nauczyciel i inna osoba
związana z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w
Białymstoku.
2. Statuetka „Cypriana” przyznawana jest w trzech kategoriach :
1) Nauczyciel IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
2) Uczeń IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
3) Przyjaciel IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
3. Nagroda wręczana jest we wrześniu, w dniu Święta Szkoły.
4. Kandydatów do nagrody proponują :
a) w kategorii Nauczyciel IV LO – uczniowie w głosowaniu powszechnym
organizowanym przez Samorząd Uczniowski w czerwcu (5 nominacji),
b) w kategorii Uczeń IV LO – nauczyciele w głosowaniu na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w czerwcu (5 nominacji),
c) w kategorii Przyjaciel IV LO – Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
Dyrekcja Szkoły, Przewodniczący Rady Szkoły, Przewodniczący Rady
Rodziców, przewodniczący zespołów przedmiotowych.
5. O przyznaniu statuetki „Cypriana” decyduje kapituła w skład której wchodzą:
- Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor,
- Przewodniczący Rady Szkoły,
- Przewodniczący Rady Rodziców,

- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub zastępca,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
- opiekun Koła Norwidowskiego,
- zdobywcy „Cyprianów” z lat poprzednich.
6. Kapituła przygotowuje uzasadnienie swojej decyzji i przedstawia je podczas
uroczystości wręczania ”Cyprianów”
7. „Cypriana” moŜna otrzymać tylko raz w danej kategorii.
8. W roku 2001 nie obowiązuje punkt I. 4. Regulaminu.

II.

Kryteria przyznawania „Cypriana” w kategorii Nauczyciel

Kandydat do nagrody „Cypriana” wyróŜnia się w kilku dziedzinach spośród
wymienionych :
1. Dobrze uczy swojego przedmiotu, przygotowuje uczniów do matury.
2. Dobrze przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach,
zawodach sportowych.
3. Jest dobrym wychowawcą swojej klasy i wychowawcą wszystkich uczniów,
których uczy.
4. Jest dobrym organizatorem pozalekcyjnego Ŝycia uczniów (turystyka, kultura,
sport, itp.)
5. Jest wymagający, ale równocześnie Ŝyczliwy i przyjazny wobec uczniów.
6. Pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.
7. Zna twórczość Cypriana Kamila Norwida.

III.

Kryteria przyznawania „Cypriana” w kategorii Uczeń

Kandydat do nagrody „Cypriana” wyróŜnia się w kilku dziedzinach spośród
wymienionych :
1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.
2. Osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.

3. Jest dobrym organizatorem szkolnego Ŝycia uczniów.
4. Jest aktywny i osiąga sukcesy w Ŝyciu pozaszkolnym (kultura, sport,
organizacje społeczne).
5. Jest koleŜeński, odpowiedzialny, lubiany przez innych.
6. Zna twórczość Cypriana Kamila Norwida.

IV.

Kryteria przyznawania „Cypriana” w kategorii Przyjaciel IV LO

1. Kandydat do nagrody „Cypriana” moŜe być nauczycielem, pracownikiem
niepedagogicznym IV LO w Białymstoku, rodzicem ucznia szkoły lub osobą
spoza szkoły.
2. Kandydat do nagrody spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków :
1) Swoją wieloletnią pracą na rzecz szkoły przyczynił się do jej dobrego
funkcjonowania i rozwoju.
2) Przyczynił się uzyskania znaczącej pomocy dla szkoły.
3) Jako rodzic ucznia aktywnie uczestniczył w Ŝyciu szkoły.
4) Jako osoba znana z Ŝycia publicznego miasta, regionu, kraju
współpracował ze szkołą.

