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REGULAMIN 

przyznawania nagród dla uczniów klas chemicznych ubiegających się o nagrodę przyznawaną  

przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tarnowie 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin przyznawania nagród dla uczniów klas chemicznych ubiegających się  

o nagrodę przyznawaną przez SITPChem określa cele i warunki przyznawania nagród dla uczniów ZST 

w Tarnowie. 

2. Projekt przewiduje coroczne wręczenie 3 jednorazowych nagród w Dniu Edukacji Narodowej począwszy 

od roku szkolnego 2015/2016. 

§2 

CELE PROGRAMU PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Program Nagród przyznawanych przez SITPChem  skierowany jest do uczniów klas o profilu chemicznym 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie posiadających 

udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów zawodowych. 

2. Celem Programu Nagród przyznawanych przez SITPChem  jest wsparcie finansowe uczniów, którzy 

osiągają co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczą w konkursach i olimpiadach 

z przedmiotów zawodowych oraz chemicznych. 

§3 

ORGANIZACJA PROGRAMU  PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie ZST klas II – IV o specjalności technik technologii chemicznej oraz 

technik analityk. Wniosek składa wychowawca lub nauczyciel przedmiotów zawodowych.  

2. Wnioski należy składać do Sekretariatu Szkoły w terminie do  30 września za poprzedni rok szkolny. 

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie ucznia o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia Programu przyznawania nagród, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik Programu 

przyznawania nagród ma prawo wglądu do swoich danych. 

4. Wnioski rozpatruje komisja powołana w ZST przez Dyrektora Szkoły. 

5. Komisja rozpatruje wnioski raz w roku.  

§4 

ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA  NAGRÓD  

1. Nagroda przyznawana jest jednorazowo w roku szkolnym. 

2. Komisja typuje kandydatów do  nagrody na podstawie złożonego wniosku, w oparciu o  następujące 

kryteria: 

a. średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ubiegły rok szkolny, 

b. osiągnięcia ucznia za ubiegły rok szkolny w ramach przedmiotów zawodowych, 

c. udokumentowany udział w konkursach oraz olimpiadach technicznych na szczeblu pozaszkolnym, 

d. opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

3. Dane trzech najlepszych uczniów  spełniających podane kryteria, komisja przekazuje przedstawicielom 

SITPChem do 30 września danego roku szkolnego. 

4. Projekt przewiduje coroczne wręczenie 3 jednorazowych nagród w Dniu Edukacji Narodowej począwszy 

od roku szkolnego 2015/2016. 
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5. Lista nagrodzonych wraz ze zdjęciami będą umieszczone na stronie ZST w Tarnowie – Mościcach oraz 

wykorzystane w materiałach informacyjnych SITPChem.  

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmują Przedstawiciele SITPChem i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Programu przyznawania nagród dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

2. Przedstawiciele SITPChem zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz zmian w Regulaminie. 

3. Przedstawiciele SITPChem w Tarnowie zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

i innych informacji o Uczestnikach Programu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, 

Internetu, zaś Uczestnik Programu wyraża zgodę na powyższe . 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2015 roku. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie nagrody przez SITPChem.  

Załącznik nr 2: Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacją regulaminu przyznawaniu nagród 

przez SITPChem. 

 

 

 


