
REGULAMIN NAGRODY WRZOS ROMANA CZERNECKIEGO
Za zmienianie rzeczywistości na lepsze

Patronem nagrody jest prof. Roman Czernecki, wybitny pedagog i wychowawca młodzieży,
organizator  tajnego  nauczania  na  Kielecczyźnie  podczas  II  wojny  światowej,  założyciel  
i  pierwszy  dyrektor  powojennej  szkoły  średniej  w  Szczekocinach,  od  2018  roku  Patron
Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia w Szczekocinach. Nazwa nagrody
Wrzos Romana Czerneckiego nawiązuje do pseudonimu Patrona, który przyjął wstępując do
Armii  Krajowej  w czasie  okupacji  niemieckiej.  Laureatem/laureatką  nagrody może zostać
osoba,  która  jest  zaangażowana  w działalność  społeczną,  służącą  drugiemu człowiekowi  
i społeczności lokalnej.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagroda Wrzos Romana Czerneckiego Za zmienianie rzeczywistości na lepsze ustanowiona
została  przez  Stowarzyszenie  Absolwentów  i  Przyjaciół  Szkoły  Średniej  
w Szczekocinach oraz Zespół Szkół w Szczekocinach w 2019 roku.

2.  Program  konkursu  prowadzony  jest  przez  Stowarzyszenie  Absolwentów  i  Przyjaciół
Szkoły  Średniej  w  Szczekocinach  oraz  Zespół  Szkół  w  Szczekocinach  we  współpracy  
z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego, zwanymi dalej Organizatorami.

3. Adresatami nagrody są uczniowie i uczennice oraz młodzi absolwenci i absolwentki (do
ukończenia 30 roku życia) Zespołu Szkół w Szczekocinach. Nagrodę corocznie otrzymuje
jedna osoba. Decyzją Kapituły może ona nie zostać przyznana w danym roku.

4. Laureatem lub laureatką nagrody może zostać uczeń/uczennica lub absolwent/absolwentka
Zespołu Szkół w Szczekocinach, który/która jest zaangażowany/zaangażowana w działalność
społeczną, służącą drugiemu człowiekowi i społeczności lokalnej.

5.  Nagrodę  Wrzos  Romana  Czerneckiego  Za  zmienianie  rzeczywistości  na  lepsze można
otrzymać tylko raz.

6. Spośród kandydatów Kapituła wyłania jednego/jedną laureata/tkę.

7. Nagrodą jest statuetka Wrzos Romana Czerneckiego.

§ 2. NAGRODA HONOROWA

1. Kapituła może przyznać Nagrodę Honorową Wrzos Romana Czerneckiego Za zmienianie
rzeczywistości na lepsze  osobie,  która nie została nominowana do konkursu. Osoba ta nie
musi spełniać kryteriów z § 1., pkt. 3.

2.  Nagroda  honorowa  przyznawana  jest  niezależnie  od  nagrody  Wrzos  Romana
Czerneckiego, za całokształt działalności edukacyjno-społecznej.

3. Nagroda przyznawana jest okolicznościowo z inicjatywy Kapituły.

§ 3. ZGŁOSZENIE

1.  Kandydatka/kandydat  do  nagrody  może  być  zgłoszona/zgłoszony  przez:  Zarząd
Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Przyjaciół  Szkoły  Średniej  w  Szczekocinach,  Dyrekcję
Zespołu  Szkół  w  Szczekocinach,  Radę  Pedagogiczną  Zespołu  Szkół  w  Szczekocinach,
Samorząd  Uczniowski  Zespołu  Szkół  w Szczekocinach,  Radę Rodziców,  wychowawców,
pedagoga szkolnego poprzez wypełnienie wniosku (załącznik nr 1).



2.  Zgłoszenia  powinny  być  złożone  w  wyznaczonym  terminie  do  Kapituły.  Termin
przesyłania zgłoszeń ustalany jest każdorazowo przez organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów
związanych z ich działalnością statutową, promocją konkursu w mediach elektronicznych  
i drukowanych.

4. Zgłoszenia dostarczone po terminie bądź zgłoszenia niepełne nie będą uwzględniane.

5.  Nagroda  będzie  wręczana  podczas  Dnia  Patrona  w  Zespole  Szkół  w  Szczekocinach.  

§4. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Oceny złożonych wniosków dokonuje Kapituła. 

2.  Oceniając  kandydatury,  członkowie  Kapituły  biorą  pod  uwagę  zgodność  działalności
zgłoszonych osób z ideą konkursu.

3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Nazwisko laureatki/laureata zostanie podane do wiadomości publicznej w dniu wręczenia
nagrody. Informacja o laureacie/laureatce i osobach wyróżnionych zostaną opublikowane na
stronach  internetowych  Organizatorów  oraz  Edukacyjnej  Fundacji  im.  prof.  Romana
Czerneckiego.

§5. KAPITUŁA

1.  Członkami  Kapituły  są:  prezes  i  wiceprezes  Stowarzyszenia  Absolwentów i  Przyjaciół
Szkoły Średniej w Szczekocinach, dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach, przedstawiciel
Rady  Pedagogicznej  Zespołu  Szkół  w  Szczekocinach,  pedagog  Zespołu  Szkół  
w  Szczekocinach,  przedstawiciel  Samorządu  Uczniowskiego  oraz  przedstawiciel  Rady
Rodziców  Zespołu  Szkół  w  Szczekocinach.  Członek  Kapituły  może  reprezentować  tylko
jedno stanowisko/jedną grupę.

2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców są
typowani co roku przez członków swojej grupy.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  podczas  realizacji  Programu  jest
Stowarzyszenie  Absolwentów i  Przyjaciół  Szkoły  Średniej  w  Szczekocinach  oraz  Zespół
Szkół w Szczekocinach, z siedzibą w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12, tel. 34 3557476.

2. Organizator przetwarza dane kandydata lub kandydatki w zakresie: imię, nazwisko, data  
i  miejsce  urodzenia,  rodzaj  i  rok  ukończenia  szkoły  oraz  informacje  o  działaniach
opisanych przez osoby lub organa zgłaszające go/ją do Nagrody. 

3. Dane są przetwarzane w celu promowania konkursu i informowania o jego wynikach 

4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  oraz  prawo  przenoszenia  danych.  Dopuszczalność  korzystania  
z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

5.  Osoby,  których  dane  osobowe  przetwarzamy  mają  prawo  wnieść  skargę  do  organu
nadzorczego.
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