
REGULAMIN

przyznawania Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki 

dla uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 

Postanowienia ogólne

§1

1. Dyrekcja VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Katowicach przy 
współpracy  z  Zarządem  Oddziału  Górnośląskiego  Polskiego  Towarzystwa 
Matematycznego  i  Stowarzyszeniem  Wychowanków  i  Przyjaciół  VIII  Liceum 
Ogólnokształcącego  im.  Marii  Skłodowskiej  Curie  w  Katowicach  z  inicjatywy 
wychowanków Profesora Teodora Paliczki i nauczycieli matematyki w VIII LO im. Marii 
Skłodowskiej  Curie  ustanawia  Nagrodę  im.  Profesora  Teodora  Paliczki dla  uczniów 
VIII LO, którzy wykażą się nieprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki.

2. Nagroda  jest  przyznawana  przez  Kapitułę  Nagrody.  Kapituła  Nagrody  składa  się  z  co 
najwyżej sześciu osób nominowanych na okres trzech lat. 

3. Przy Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej  Curie  w  Katowicach  tworzy  się  fundusz  celowy  Nagrody.  Na  fundusz 
Nagrody  przyjmowane  są  darowizny  od  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  jednostek 
organizacyjnych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej.

4. W miarę dostępnych środków Nagroda może być przyznawana corocznie.

5. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.

6. O nagrodę mogą ubiegać  się  wyłącznie uczniowie VIII  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.

7. Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody:

• Osiągnięcia w Olimpiadzie Matematycznej i innych konkursach matematycznych

• Ocena z matematyki

• Nienaganna opinia w środowisku szkolnym

• Umiejętność dzielenia się wiedzą

• Publikacje, samodzielne opracowanie referatów w celach popularyzacyjnych.
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Wniosek o nagrodę

§2

1. Wnioskodawcą  może  być  nauczyciel  matematyki,  wychowawca,  dyrektor  szkoły, 
samorząd szkolny lub instytucja zewnętrzna. Zgłoszenie kandydata do nagrody odbywa 
się za zgodą tego kandydata. 

2. Wnioski,  według  obowiązującego  formularza,  przyjmowane  są  do  dnia  15  stycznia 
danego roku.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

• Curriculum Vitae kandydata (CV)

• Krótki  opis  dotychczasowych  osiągnięć  (np.  w  konkursach  matematycznych, 
Olimpiadzie Matematycznej)

• Listę  publikacji,  samodzielnie  opracowanych  referatów  w  celach 
popularyzacyjnych

• Odbitki najważniejszych publikacji

• Poświadczone kopie otrzymanych dyplomów.

4. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną 
prośbę kandydata lub wnioskodawcy.

5. Wnioski niekompletne,  nie  odpowiadające wymogom konkursu oraz wnioski złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.

Przyznanie nagrody

§3

1. Kapituła Nagrody informuje o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów i terminie zakończenia 
    naboru zgłoszeń na stronie internetowej nagrody i na stronie VIII LO.
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2. Wnioski  o  nagrodę  podlegają  ocenie  merytorycznej.  Podstawowym  kryterium  w 
ocenie wniosku jest udokumentowany dorobek kandydata .

3. Kapituła Nagrody może powołać niezależnych ekspertów do oceny wniosków.

4. Osoba nagradzana wyłaniana jest w drodze tajnego głosowania.

§4

1. Listę nagrodzonych oraz wysokość nagrody w danym roku ustala Kapituła Nagrody.

2. W skład nagrody wchodzi nagroda pieniężna oraz statuetka i dyplom.

3. Nagroda pieniężna jest wypłacana jednorazowo.

4. W szczególnych okolicznościach Kapituła Nagrody może nie przyznać nagrody w danym 
roku  lub  przyznać  dwie  równorzędne  nagrody  w  ramach  dostępnych  środków 
finansowych.

5. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Nagroda  jest  wręczana  na  corocznej  Sesji  Popularnonaukowej  „Spotkaniach  z 
matematyką” organizowanej przez  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Katowicach oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

7. Lista laureatów jest publikowana na stronie internetowej nagrody i na stronie VIII LO.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Kapitułę Nagrody. Zmiany regulaminu 
są dokonywane w tym samym trybie.

2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem decyduje Kapituła Nagrody.
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