
R E G U L A M I N   N A G R O D Y 

„B E N E   M E R I T U S” 

 

§ 1 

 

Dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, 

charytatywnej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ 

na podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Rada Pedagogiczna 

ustanawia nagrodę „Bene Meritus” (łac. dobrze zasłużony). 

 

§ 2 

Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach: 

1) absolwent - uczeń ciekawy świata, zdobywający wiedzę, poszukujący swojego miejsca 

w życiu, 

2) nauczyciel - który twórczo rozwija swoich podopiecznych, pomagając im zdobywać 

tytuły finalistów i laureatów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, angażujący się 

w wychowanie młodzieży, 

3) rodzic - który współpracuje z Dyrekcją szkoły, poświęcając swój wolny czas, 

4) specjalna 

 

§ 3 

Nagrodę „Bene Meritus” stanowią: 

1) rzeźba 

2) list gratulacyjny 

 

§ 4 

Statuetka „Bene Meritus” ma wygląd – załącznik Nr 3 



§ 5 

1. Statuetkę „Bene Meritus” przyznaje się na wniosek:  

1) Dyrektora szkoły 

2) Grona Pedagogicznego 

3) Nauczyciela 

4) Rady Rodziców 

5) Samorządu Szkolnego 

2. Wnioski uzasadniające kandydaturę przekazywane są do dyrektora szkoły w terminie 

do 20 kwietnia każdego roku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie Kapituły Statuetki „Bene Meritus" na tydzień przed 

końcem roku szkolnego klas programowo najwyższych. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata 

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata 

3) uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżniającego charakteru działalności 

lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla szkoły 

4) podpis wnioskodawcy. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

Nagroda danemu kandydatowi może być przyznana tylko raz. 

 

§ 7 

Dopuszcza się nieprzyznanie w danym roku nagrody lub przyznanie jej najwyżej dwóm 

kandydatom w każdej kategorii. 

 

 

§ 8 

1. Kandydata do nagrody „Bene Meritus” w poszczególnych kategoriach nominuje 

Kapituła. 

2. Kapitułę statuetki „Bene Meritus" tworzą:  

1) dyrektor szkoły pełniący z urzędu funkcję przewodniczącego 



2) dwóch nauczycieli wybranych przez Grono Pedagogiczne 

3) dwóch przedstawicieli rodziców wybranych przez Radę Rodziców 

4) dwóch przedstawicieli uczniów wybranych przez Samorząd Szkolny 

3. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami wyłania nagrodzonych większością głosów 

w głosowaniu tajnym. 

4. Karta do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.  

5. Wyróżnienie wręczane jest nagrodzonym podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego w obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli rodziców 

i zaproszonych gości. 

 

§ 9 

1. Dokumentację nagrody „Bene Meritus” stanowią: wnioski o nagrodę, protokół  

z posiedzenia Kapituły, karty do głosowania oraz dokumentacja powstała w trakcie prac 

Kapituły.  

2. Dokumentacja nagrody oraz lista osób uhonorowanych nagrodą przechowywane 

są u Dyrektora szkoły. 

 

§ 10 

Osiągnięcia laureatów nagrody „Bene Meritus” zostaną uhonorowane pamiątkowym wpisem 

w kronice szkoły i rozpropagowane w mediach lokalnych. 

 

Rada Rodziców:       Dyrektor Szkoły: 

 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do regulaminu nagrody „Bene Meritus” 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY „BENE MERITUS”  

DLA ZASŁUŻONYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

 

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Kategoria, do której zgłaszany jest kandydat 

a) absolwent 

b) nauczyciel 

c) rodzic 

d) specjalna 

4. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

5. Uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżniającego charakteru działalności 

lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 

(np. działalność społeczna i charytatywna, działalność mająca wpływ na podniesienie 

jakości pracy szkoły z zakresu nauki, kultury, sztuki i sportu oraz innych działań) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Nazwa wnioskodawcy  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

……………………………………  …………………………………………… 

miejscowość, data                    podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do regulaminu nagrody „Bene Meritus 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA „BENE MERITUS” 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

ZA 

 

PRZECIW 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


