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Regulamin nagrody  

Alumni Honoratissimi oraz Alumnæ Honoratissimæ. 

I 

Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie 

ustanawia nagrodę Alumni Honoratissimi oraz Alumnæ Honoratissimæ dla uczczenia 

najznamienitszych absolwentów i absolwentek Paostwowego Gimnazjum im. Odrowążów, 

TPD oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, którzy swymi pracami 

humanitarnymi, naukowymi czy literackimi przynieśli pożytek wspólnocie ludzkiej, a szkołę 

swą w ten sposób rozsławili. Nagroda przyznawana będzie, począwszy od roku 2016 

najwybitniejszym absolwentom i absolwentkom, którzy przez co najmniej dwierd wieku od 

złożenia egzaminu dojrzałości potrafili zająd wybitne miejsce w społeczeostwie działając na 

rzecz dobra wspólnego. 

II 

§1 

Zgodnie z §69 ust. 2 Statutu Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Chorzowie Dyrektor zespołu powołuje do życia Kapitułę Nagrody Alumni Honoratissimi 

oraz Alumnæ Honoratissimæ zwaną w dalszym ciągu Kapitułą.  

§2 

Kapitułę powołuje i przewodzi jej obradom dyrektor AZSO lub wyznaczonego przez 

niego przedstawiciel. Pozostali członkowie Kapituły wybierani są z grona: 

 Rady Pedagogicznej AZSO, w liczbie dwóch,  

 Rady Rodziców AZSO i Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka, po jednym z każdej 

organizacji 

 Laureatów Nagrody Alumni Honoratissimi oraz Alumnæ Honoratissimæ 

i emerytowanych Dyrektorów i Wicedyrektorów Paostwowego Gimnazjum 

im. Odrowążów, TPD oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, 
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w miarę możliwości po jednym przedstawicielu szacownych Laureatów, 

Dyrektorów i Wicedyrektorów. 

§3 

Skład Kapituły określany jest każdego roku imiennie przez Dyrektora zespołu jako 

Przewodniczącego Kapituły. Udział w pracach Kapituły powinien byd osobisty. 

W uzasadnionych sytuacjach osoba powołana w skład Kapituły może byd reprezentowana 

przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela za zgodą Przewodniczącego Kapituły. 

W przypadkach wątpliwości Przewodniczący Kapituły może poddad pod głosowanie Kapituły 

wniosek dopuszczający osobę do głosowania. 

§4 

Kapituła może w razie potrzeby zaprosid do swego grona cum voto informativo osoby 

spoza Kapituły, zwłaszcza w razie rozważania kandydatury wymagającej szczególnego 

uzasadnienia.  

§5 

Każdy z członków Kapituły obowiązany jest do uczestniczenia w zgłaszaniu 

kandydatów do nagrody, w zakresie tematycznym swej specjalizacji lub według własnego 

uznania. Pozostałym członkom Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Stowarzyszenia 

Przyjaciół Słowaka przysługuje prawo zgłaszania swych propozycji do Kapituły. Zgłoszenie 

powinno byd dokonane na piśmie wraz ze stosownym uzasadnieniem.  

§6 

Na pierwszej konferencji Rady Pedagogicznej inaugurującej rok szkolny lub na 

pierwszej konferencji śródsemestralnej Przewodniczący Kapituły lub Protokolant Rady 

Pedagogicznej informuje członków Rady o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody 

i określa zarazem termin, do którego zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem, powinno byd 

dokonane.  
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§7 

Najpóźniej niż miesiąc po wyznaczonym terminie zgłaszania kandydatów. Kapituła 

ustala listę kandydatów do Nagrody, którą przedstawia Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia 

uchwały.  

§8 

Uchwała Kapituły i Rady Pedagogicznej o przyznaniu Nagrody Alumni Honoratissimi 

oraz Alumnæ Honoratissimæ podana zostanie do wiadomości publicznej.  

§9 

Wręczenie nagród powinno nastąpid w czasie jednej z głównych uroczystości 

w Zespole. W obecności członków Kapituły, Rady Pedagogicznej oraz w miarę możliwości 

reprezentantów Laureatów Nagrody, emerytowanych Dyrektorów Paostwowego Gimnazjum 

im. Odrowążów, TPD oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Rady 

Rodziców AZSO, i Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka. 

§10 

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą przedkładane członkom Kapituły na 

zebraniach plenarnych. 

§11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1. września 

2016 roku. 

§12  

W roku szkolnym 2015/2016 oraz pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017, 

Nagrodę przyznaje się wyłącznie mocą uchwały Rady Pedagogicznej. 

 


