
 

Regulamin przyznawania 

„Nagrody Fundacji Chałubińszczaków za wybitne osiągnięcia  uczniów                      

IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi                                       

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w  dziedzinie matematyki                      

pod patronatem Pani Wiesławy Chmurzyńskiej”. 

 
1. Nagrodę przyznaje się jednorazowo, corocznie absolwentom klas z rozszerzonym 

zakresem nauczania matematyki.  
2. Nagrodę otrzymają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów 

przyznanych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 1.  
3. Nagroda wynosi 2000zł 

4. Fundatorem nagrody jest Pan Maciej Jankowski, absolwent z  roku 1983. 

5. Nagroda może być przyznana na wniosek:  
a. dyrektora szkoły,  
b. wychowawcy ucznia, 
c. nauczyciela matematyki,  
d. rodzica/prawnego opiekuna ucznia.  

6. Wniosek, zawierający szczegółowe uzasadnienie udokumentowanych osiągnięć 

ucznia, należy składać Zarządowi Fundacji w terminie do 15 lipca każdego roku 

szkolnego. 

7. Wzór wniosku określa załącznik nr 2. 

8. Nagroda jest przyznawana niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma 
charakteru socjalnego.  

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.  
10. Do wniosku należy dołączyć:  

a. opinię nauczyciela matematyki poświadczającą osiągnięcia ucznia w dziedzinie 
matematyki, 

b. opinię wychowawcy potwierdzającą wyniki ucznia w nauce i zachowaniu,  
c. oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 
przyznawania nagrody zgodnie       z obowiązującymi przepisami. 

11. Nagrodę przyznaje Fundacja do dnia 15 sierpnia każdego roku szkolnego, po 
rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez powołaną przez Fundację Komisję.  

12. Rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski o przyznanie nagrody złożone 

prawidłowo i w terminie. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną 

pozostawione bez rozpoznania. 

13. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
uczestniczący w jej pracach. Protokół zawiera:  

a. imiona i nazwiska członków Komisji;  
b. imiona i nazwiska kandydatów do nagrody;  
c. wysokość nagrody;  
d. datę i miejsce posiedzenia Komisji.  

14. Nagroda będzie wręczana w dniu inauguracji nowego roku szkolnego.  
15. O przyznaniu nagrody Fundacja powiadamia wnioskodawcę, nagrodzonych uczniów,  

oraz dyrektora szkoły do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 



 

 

 

 
Załącznik nr 1  

 
 

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów 
 

Kryterium Osiągnięcia ucznia Liczba punktów za 
konkursy i 
olimpiady 
wieloetapowe 

Liczba punktów za 
konkursy i 
olimpiady 
jednoetapowe 

Osiągnięcia naukowe w 
konkursach i 
olimpiadach  

Laureat (wyróżniony) 
konkursu lub olimpiady 
przedmiotowej na 
szczeblu 
międzynarodowym  

50 (40)  25 (20) 

 Finalista konkursu lub 
olimpiady przedmiotowej 
na szczeblu 
międzynarodowym  

30  

 Laureat (wyróżniony) 
konkursu lub olimpiady 
przedmiotowej na 
szczeblu ogólnopolskim  

30 (24) 15 (12) 

 Finalista konkursu lub 
olimpiady przedmiotowej 
na szczeblu ogólnopolskim  

20  

 Laureat(wyróżniony) 
konkursu lub olimpiady 
przedmiotowej na 
szczeblu wojewódzkim lub 
rejonowym 

20 (16) 10 (8) 

 Finalista konkursu lub 
olimpiady przedmiotowej 
na szczeblu wojewódzkim 
lub rejonowym  

10  

 Laureat (wyróżniony) 
konkursu lub olimpiady 
przedmiotowej na 
szczeblu miejskim 

10 (8) 5 (4) 

 Finalista konkursu lub 
olimpiady przedmiotowej 
na szczeblu miejskim 

5 3 

 Udział w etapie 
szkolnym 

1 1 

    

Oceny szkolne Ocena końcowo roczna 
z matematyki  

Liczba punktów za 
ocenę bardzo 
dobrą 

Liczba punktów za 
ocenę celującą 



 w klasie 1 3 4 

 W klasie 2 4 5 

 W klasie 3 5 6 

Ocena zachowania na  
świadectwie 
ukończenia szkoły 

Bardzo dobre 1  

Wzorowe  2  

Średnia ocen z 
wszystkich 
przedmiotów na 
świadectwie 
ukończenia szkoły 

4,75-4,85 
4,86-4,95 
4,96-5,05 
5,06-5,15 
5,16-5,25 
5,26 -5,35 
5,36-5,45 
5,46-5.55 
5,56-5,65 
5,66-5,75 
5,76-5,85 
5,86-5,95 
5,96-6,00 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

Wyniki egzaminu 
maturalnego z 
matematyki 

zakres podstawowy 
80-89% 
90-99% 
100% 

 
1 
2 
3 

 

 Zakres rozszerzony 
30-49% 
50-59% 
60-69% 
70-79% 
80-89% 
90-99% 
100% 

 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

 

Działalność społeczna Np.:  
praca w szkolnym 
samorządzie ,poczet 
sztandarowy ,udział w 
akademiach i 
uroczystościach, 
działalność społeczna 
(np. wolontariat)  

 

Za każdy rodzaj 
aktywności 1pkt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  
WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY FUNDACJI CHAŁUBIŃSZCZAKÓW 
W ROKU SZKOLNYM ………../………….. 

 
I. DANE WNIOSKODAWCY  
…………………………….……………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………  
II. INFORMACJE O KANDYDACIE  
1. Imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres stałego zamieszkania,  
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………..  
2. Opinia  nauczyciela matematyki 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
3. Opinia wychowawcy klasy  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

Podpis wnioskodawcy 
 
 

III. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE  
1. Decyzja Komisji  
Udziela/Odmawia*  
Wysokość nagrody …………… zł  
2. Podpisy członków Komisji  
…………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Radom, dnia …………  
* niewłaściwe skreślić 

 
 


