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REGULAMIN KONKURSU 

„Złoty Tytus” 

IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, a fundatorem pamiątkowych grawerów jest Rada 

Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu. 

 

§2 

Celem konkursu jest uhonorowanie, poprzez wręczenie pamiątkowego graweru „Złoty Tytus”, 

wybitnych postaci ze środowiska pedagogicznego oraz uczniowskiego, posiadających 

wyróżniające osiągnięcia uzyskane w wyniku ponadprzeciętnego zaangażowania 

w wykonywanie działań szczegółowo opisanych w rozdziale II niniejszego regulaminu. 

  

§3 

W każdym roku szkolnym wręczane jest po jednym medalu w kategorii „pedagog”                   

oraz „uczeń”, przy czym laureatem niniejszego konkursu można być raz na trzy lata              

w kategorii pedagog. 

 

§4 

Pamiątkowe grawery wręczane są podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

 

Rozdział II 

Zasady nominowania do konkursu 

 

§5 

Osoby nominowane do nagrody w kategorii „pedagog” muszą być pracownikami IV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego                          

w Radomiu., a w kategorii „uczeń” uczniami trzeciej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego     

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 

§6 

Nominowany pedagog musi pracować w IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. nie krócej niż trzy lata,                         

a nominowany uczeń musi posiadać średnią ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego 

minimum 4.0, a ocena z zachowania nie może być niższa niż wzorowa. 

 

 

§7 

1. Pedagog jest nominowany do konkursu przez Radę Pedagogiczną, która wyłania 

maksimum trzech kandydatów w drodze głosowania. Zgłoszenie nauczyciela Rada 
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Pedagogiczna dokonuje za pomocą opracowanego Protokołu w trakcje ostatniej Rady 

Pedagogicznej i przekazuje pierwszego kolejnego dnia nauki do Przewodniczącego Rady 

Rodziców  przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra 

Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, za pośrednictwem sekretariatu szkoły.  

 

2. Każda klasa może zgłosić jednego kandydata wyłonionego w drodze głosowania. 

Protokół z głosowania w klasie podpisany przez wychowawcę jest następnie przekazany 

do opiekuna Samorządu Uczniowskiego i stanowi formalne zgłoszenie ucznia                  

do konkursu w terminie do 9 kwietnia każdego roku szkolnego lub pierwszego dnia nauki 

po dniu wolnym.  

3. Samorząd Uczniowski z pośród nominacji klasowych wyłania maksimum trzech 

kandydatów w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych z każdej klasy           

w terminie do 12 kwietnia każdego roku szkolnego lub pierwszego dnia nauki po dniu 

wolnym. Następnie po podpisaniu przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego  

przekazywany jest pierwszego następnego dnia nauki do przewodniczącego Rady 

Rodziców  przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra 

Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, za pośrednictwem sekretariatu szkoły wraz                

z Protokołem głosowania klasowego. 

 

 

§8 

Ostateczny termin zgłoszeń osób nominowanych ustala się na pierwszy dzień nauki               

po ostatniej Radzie Pedagogicznej każdego roku szkolnego lub pierwszy dzień nauki po dniu 

wolnym dokonuje się do Przewodniczącego Rady Rodziców przy IV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego                  

w Radomiu. najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, za pośrednictwem sekretariatu 

szkoły.  

 

§9 

Osoby nominowane muszą mieć ponadprzeciętne osiągnięcia w przynajmniej dwóch spośród 

niżej wymienionych obszarów działalności: 

 

1. Pedagodzy: 

 uzyskanie, w roku poprzedzającym udział w konkursie, minimum rok przed stopnia 

awansu zawodowego, zgodnego z procedurami obowiązującymi w szkolnictwie, 

 opieka merytoryczna nad uczniami, którzy na przestrzeni dwóch lat szkolnych przed 

rokiem nominowania zostali laureatami centralnych olimpiad przedmiotowych lub innych 

przedmiotowych konkursów kuratoryjnych szczebla minimum wojewódzkiego, 

 realizacja ponadprogramowych treningów sportowych, których efektem jest uzyskanie 

przez trenowanych uczniów punktowanych miejsc (tzn. od pierwszego do piątego) na 

zawodach rangi nie niższej niż wojewódzka, które odbyły się w dwóch latach szkolnym 

bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia pedagoga do konkursu, 

 prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych w obszarze rozszerzającym wymagania 

programowe, w wymiarze przynajmniej dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo przez okres 

przynajmniej dwóch lat bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia pedagoga              

mmdo konkursu,  

 aktywne uczestnictwo w promocji szkoły, w szczególności przygotowanie pokazów oraz 

aktywne uczestnictwo z młodzieżą podczas festiwali nauki, pikników naukowych oraz 

innych akcji promocyjnych realizowanych poza terenem szkoły w Radomiu i innych 

miastach, 

 udział w przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych 

w tym Unii Europejskiej, np. w ramach programu Erasmus+. 
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2. Uczniowie: 

 uzyskanie średniej z ocen końcowych w roku poprzedzającym udział w konkursie nie 

niższej niż 4.0, 

 uzyskanie medalowych lokat w rywalizacji sportowej toczonej na szczeblu minimum 

wojewódzkim, 

 zakwalifikowanie się do pierwszej piątki w wybranym konkursie przedmiotowym 

organizowanym na szczeblu wojewódzkim, 

 udział w międzynarodowych konkursach przedmiotowych, 

 systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: chór 

szkolny, koła zainteresowań, szkolny klub sportowy, 

 uczestnictwo w pracach wolontariatu działającego na terenie szkoły lub poza szkołą, 

 udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, 

 udokumentowana działalność w pracach organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, 

fundacje), promująca IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi                        

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu., 

 uczestnictwo w akcjach promocji szkoły, w tym piknikach naukowych, dniach otwartych, 

itp., 

 publikacja dzieła własnego w formie drukowanej (np.: artykuł publicystyczny, artykuł 

naukowy, sprawozdanie, wiersz, opowiadanie), z afiliacją IV Liceum Ogólnokształcącego   

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 

Rozdział III 

Zasady przyznawania nagrody 

 

§10 

 

1. Kapituła  Konkursowa wyłania laureata spośród nominowanych osób w każdej z kategorii: 

„pedagog” i „uczeń”. 

2. Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru podczas głosowania tajnego, przeprowadzonego 

podczas posiedzenia zwołanego przez przewodniczącego Kapituły. 

 

§11 

1. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej jest Przewodniczący Rady Rodziców przy IV 

Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego 

w Radomiu. 

 

2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: 

 Przewodniczący Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 Wiceprzewodniczący Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 Sekretarz Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu w przypadku nieobecności Dyrektora osoba z Grona 

Pedagogicznego wyznaczona na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przy IV Liceum Ogólnokształcącym                           

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w przypadku 

nieobecności Przewodniczącego przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego na podstawie 

pisemnego upoważnienia. 
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3. Jeżeli przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego będący w zastępstwie Przewodniczącego 

jest nieletni upoważnienie musi by podpisane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej jest Przewodniczący Rady Rodziców przy IV 

Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego 

w Radomiu. 

  

 

§12 

Termin Posiedzenia Kapituły Konkursowej wyznacza jej Przewodniczący po wcześniejszym 

uzgodnieniu ze wszystkimi członkami. 

 

 

§14 

Postanowienie Kapituły Konkursowej jest protokołowane, a podjęta decyzja jest ostateczna 

i nie podlega procedurze odwoławczej. 

 

§15 

Kapituła Konkursowa może nie wybrać żadnego laureata spośród nominowanych osób, jeżeli 

uzna, iż przedstawione dokonania nie odpowiadają wymienionym obszarom działalności lub 

też ranga przedstawionych działań nie jest adekwatna do postawionego celu konkursu. 

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§16 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, imienia                         

i nazwiska oraz zdjęć osób nominowanych, a następnie laureatów w materiałach 

informacyjnych szkoły oraz Rady Rodziców, a w szczególności na stronie internetowej przy 

IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego 

w Radomiu w specjalnej zakładce „Złoty Tytus” znajdującej się w zakładce Rada Rodziców. 

 

 


