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Regulamin 
przyznawania Lauru Absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Konopnickiej w Katowicach 
 
 
 
Laur Absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach (dalej 
zwany Laurem) otrzymuje absolwent szkoły, który wyróŜnia się postawą moralną i kulturą 
osobistą, wysokimi wynikami w nauce, sporcie lub znaczącymi osiągnięciami artystycznymi, 
który rozsławia dobre imię naszego Liceum.  
Swym zaangaŜowaniem społecznym daje świadectwo wraŜliwości na potrzeby środowiska 
szkolnego i drugiego człowieka.  
Jego postawa jest wzorem do naśladowania i przynosi zaszczyt szkole. 
 
 
I Zasady ogólne 
 
§1. Laur przyznaje Kapituła Lauru Absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
(zwana dalej Kapitułą) absolwentowi wybranemu spośród kandydatur zgłoszonych przez 
wychowawców klas maturalnych oraz zespoły klasowe maturzystów. 
 
§2. WyróŜnienie jest wręczane w czasie uroczystego poŜegnania maturzystów, na akademii 
„Ostatniego dzwonka”. 
 
§3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 
 
II Zasady szczegółowe 
 
§1. Powoływanie i zasady funkcjonowania Kapituły Lauru Absolwenta II Liceum 
Ogólnokształcącego w Katowicach. 
 

1.1 Kapitułę tworzą nauczyciele wybrani przez funkcjonujące w szkole zespoły 
przedmiotowe, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, proporcjonalnie do 
ilości nauczycieli tworzących dany zespół (dwóch lub trzech przedstawicieli). 

 
1.2 Kapituła jest powoływana na czas trwania kadencji dyrektora Liceum. 
 
1.3 Kapitule przewodniczy Dyrektor Liceum. 
 
1.4 W razie rezygnacji któregoś z członków Kapituły lub w przypadkach losowych skład 

Kapituły jest uzupełniany przez nauczyciela wybranego z zespołu 
przedmiotowego.Wyboru dokonuje dyrektor Liceum lub zespół przedmiotowy, do 
którego naleŜała osoba rezygnująca z pracy w Kapitule. 

 
1.5 Jednokrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność któregoś z członków na posiedzeniu 

Kapituły uprawnia pozostałych członków do odwołania go z listy członków Kapituły. 
Miejsce odwołanego z listy członków Kapituły zajmuje inny nauczyciel wybrany 
zgodnie z regułami określonymi w punkcie 1.4 regulaminu. 
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1.6 Osoba odwołana z Kapituły z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 
posiedzeniu zostanie o tym powiadomiona pisemnie. 

 
1.7 Kapituła - na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego w klasach maturalnych - 
podaje do publicznej wiadomości nazwiska kandydatów do Lauru w danym roku, by  cała 
społeczność Liceum mogła w ciągu następnych dwóch tygodni zgłaszać w formie 
pisemnej Przewodniczącemu Kapituły ewentualne zastrzeŜenia do tych kandydatur. 

 
1.8 Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Lauru zwykłą większością głosów 

w głosowaniu tajnym. 
 
1.9 Posiedzenia Kapituły są protokołowane. 
 
1.10 Protokolanta wyznacza Przewodniczący Kapituły na początku jej posiedzenia 

spośród jej członków. 
 
1.11 Wynik głosowania (z zastrzeŜeniem pkt. 1.12 regulaminu nie jest podawany do 

publicznej wiadomości. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania 
tajemnicy odnośnie wszelkich okoliczności związanych z przyznawaniem Lauru 
Absolwenta. 

 
1.12   Werdykt Kapituły ustalający ucznia, któremu przyznany został Laur Absolwenta 
ogłaszany jest uczniom klas maturalnych oraz pozostałej społeczności szkolnej w trakcie 
akademii „Ostatniego dzwonka” 
 

§2. Zasady wyłaniania i zgłaszania kandydatów do Lauru. 
 

2.1 Uczniowie klas maturalnych oraz ich wychowawcy niezaleŜnie od siebie, zgłaszają 
Kapitule w formie pisemnej po jednej osobie kandydującej z danej klasy do Lauru. 
Zgłaszający kandydatury uzasadniają swój wybór pisemnie. 
 
2.3 Kandydatury do Lauru wraz z uzasadnieniem zgłaszane są Przewodniczącemu 
Kapituły nie później niŜ na 6 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego w klasach 
trzecich. 
 
2.4 W przypadku nie zgłoszenia kandydatury w odpowiednim terminie przyjmuje się, Ŝe 
uczniowie lub wychowawca danej klasy rezygnuje/-ą z wystawienia kandydatury. 
 

§3. Zasady przyznawania Lauru.  
 
     3.1 Laur jest przyznawany tylko jednemu absolwentowi z danego rocznika. 
 

3.2 Nagroda jest przyznawana absolwentowi, który w ciągu 3, a w przypadku oddziału 
dwujęzycznego hiszpańskiego 4 lat nauki w Liceum (w przypadkach uzasadnionych 
odpowiednio krócej) wyróŜniał się : 
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a) osiąganiem wysokich wyników w nauce, był finalistą lub laureatem olimpiady  
       przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego; cechowała go uczciwość  
        i koleŜeńskość 

 
 

lub  
       b)  osiąganiem znaczących sukcesów sportowych, reprezentował szkołę na zawodach 

i turniejach sportowych, godząc to z dobrymi wynikami w nauce i godną postawą, 
cechowała go uczciwość i koleŜeńskość 

lub 
c) osiąganiem znaczących sukcesów artystycznych, łącząc je z dobrymi wynikami 

w nauce i godną postawą; swoim talentem i umiejętnościami rozsławiał dobre imię 
szkoły, cechowała go uczciwość i koleŜeńskość 

 
lub wyróŜniał się 
      d)  wraŜliwością na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, był wolontariuszem, który 

z oddaniem niósł pomoc potrzebującym, godząc to osiąganiem dobrych wyników  
w nauce, cechowała go uczciwość i koleŜeńskość 

 
III 
 
§1. Skład Kapituły podaje się w załączniku do regulaminu. 
 
 


