
Regulamin Nagrody 

Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego 

im. J. Słowackiego w Przemyślu 

dla najciekawszej pracy literackiej z języka polskiego. 

 

 

§1. 

Nagroda została ustanowiona Uchwałą Nr 6/2002 z 29.09.2009 r. zarządu Stowarzyszenia dla 

uczczenia pamięci i zasług wieloletniego Dyrektora I Liceum Adama Żaka. 

                                                                        

§2. 

1. Nagroda dla najciekawszej pracy literackiej nosi imię Dyrektora Adama Żaka. 

2. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość ustala corocznie Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§3. 

Kandydatami do Nagrody są uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego 

im. J. Słowackiego w Przemyślu, którzy otrzymali śródroczną wzorową lub bardzo dobrą ocenę 

zachowania i celującą, bardzo dobrą lub dobrą ocenę z języka polskiego wskazani do udziału  

w konkursie przez nauczycieli języka polskiego uczących w I LO. 

 

§4. 

Konkurs na najciekawszą pracę literacką jest organizowany corocznie w ramach „Kwietniowych 

spotkań ze Słowackim” przez nauczycieli języka polskiego uczących w I LO. 

 

§5. 

Tematy prac opracowują wskazani przez dyrektora I LO nauczyciele  języka polskiego  i uzgadniają  

je w dzień poprzedzający konkurs z członkami Kapituły Nagrody. 

 

 

§6. 

Nauczyciele języka polskiego wybierają sześć najciekawszych merytorycznie, poprawnych pod 

względem językowym prac i przedkładają je przewodniczącemu Kapituły Nagrody  w ciągu siedmiu 

dni od przeprowadzenia konkursu. 

 

§7. 

1. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody. 

2. W skład Kapituły wchodzi dwóch członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków na dwuletnią kadencję, w tym przewodniczący Kapituły, i dwóch 

nauczycieli języka polskiego wskazanych przez dyrektora I LO. 

3. Posiedzenie Kapituły zwołuje przewodniczący w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania 

prac zgodnie z §6. 

4. Na posiedzeniu Kapituła dokonuje wyboru najciekawszej pracy według opracowanego przez 

siebie regulaminu w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. 

5. Protokół z przebiegu obrad sporządza sekretarz wybrany przez członków Kapituły ze swego 

grona. 

 

§8. 

Nagroda wręczana jest w sposób uroczysty w dniu pasowania na ucznia I LO w celu podkreślenia 

łączności pomiędzy absolwentami, a najmłodszymi członkami społeczności I Liceum 

Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu. 

 

 

 

 


