
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI 

„ZŁOTE SERCE IRENY” 

 

 Piątego czerwca 2012 roku Szkole Podstawowej Nr 52 oraz Publicznemu 

Gimnazjum Nr 31 w Białymstoku zostało nadane imię  dr Ireny Białówny. 

Społeczność szkolna postanowiła, od tego momentu wprowadzić nowy element 

tradycji szkolnej w postaci nagrody – statuetki „Złote Serce Ireny”. Przyznawanie tej 

nagrody związane jest z propagowaniem wartości wyznawanych przez dr Irenę 

Białównę. 

 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Statuetkę „Złote Serce Ireny”może otrzymać uczeń, nauczyciel, rodzic oraz inna 

osoba związana z Zespołem Szkół Nr4 w Białymstoku. 

2. Statuetka „Złote Serce Ireny”przyznawana jest w trzech  kategoriach: 

 

        - Nauczyciel ZS4 

        - Uczeń ZS4 

        - Przyjaciel ZS4 

      

3. Nagroda jest wręczana w czerwcu w Dniu Święta Szkoły. 

4. Kandydatów do nagrody proponują: uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

5.  Kandydatury do nagrody zgłaszane są: 

     - przez uczniów do Samorządów Uczniowskich SP 52 i PG 31. Samorządy 

Uczniowskie poszczególnych Szkół ( SP i PG) na zebraniach przedstawiają wszystkie 

zgłoszone kandydatury i w głosowaniu tajnym wyłaniają po  3 osoby w każdej 

kategorii, następnie przekazują nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem Kapitule 

Nagrody w terminie do 20. 04. każdego roku. 

- przez nauczycieli do skrzynki ( imię i nazwisko kandydata: ucznia, rodzica, 

nauczyciela bądź innej osoby zaprzyjaźnionej ze Szkołą) wystawionej w pokoju 

nauczycielskim. Następnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w kwietniu każdego 

roku,  Rada Pedagogiczna zapoznaje się z kandydaturami i wyłania w głosowaniu 

tajnym po  3 pretendentów do nagrody w każdej kategorii i przekazuje ich nazwiska 

wraz z uzasadnieniem Kapitule Nagrody do 20 kwietnia każdego roku, 

- rodzice zgłaszają swoje kandydatury do Rady Rodziców w sposób przez nią 

określony , a Rada Rodziców na posiedzeniu w kwietniu każdego roku, w 

głosowaniu tajnym typuje  3 przedstawicieli w każdej kategorii. Przekazuje ich 

nazwiska wraz z uzasadnieniem Kapitule Nagrody do 20 kwietnia każdego roku. 

  - Kapituła Nagrody po zebraniu kandydatur wraz z uzasadnieniami, zapoznaje się z 

nimi i na posiedzeniu, w głosowaniu tajnym wyłania  osoby w każdej kategorii, które 

otrzymają Nagrodę statuetkę „Złote Serce Ireny”. Z posiedzenia sporządza się 

protokół. 

     

6. Kapituła przygotowuje uzasadnienie swojej decyzji i przedstawia je podczas 



uroczystości wręczania „Serc.. 

7. „Złote Serce Ireny” można otrzymać tylko raz w danej kategorii. 

8. W szczególnych przypadkach, Kapituła może przyznać Nagrodę – Statuetkę „Złote 

Serce Ireny”osobie, która w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju Szkoły. 

Nagroda ta, będzie  nosiła nazwę - „Honorowy Przyjaciel ZS4 

 

          

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA „ZŁOTEGO SERCA  IRENY” 

W KATEGORII NAUCZYCIEL: 

 

1. Przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach , konkursach, zawodach 

sportowych. 

2. Jest dobrym wychowawcą swojej klasy i wychowawcą społeczności szkolnej. 

3. Jest dobrym organizatorem pozalekcyjnego życia uczniów( koła 

zainteresowań,kultura, sport, itp...). 

4. Jest przyjazny i życzliwy a jednocześnie wymagający wobec uczniów. 

5. Pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów. 

 

III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA  „ZŁOTEGO SERCA  IRENY” W 

       KATEGORII  UCZEŃ: 

 

          1. Jest wzorem zachowania dla swoich koleżanek i kolegów. 

2. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. 

3. Osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych 

4. Jest aktywny w działaniach społecznych na terenie szkoły lub poza nią. 

5. Jest aktywny i osiąga sukcesy w życiu poza szkolnym (kultura, sport, 

    organizacje społeczne). 

 

 

 

IV.  KRYTERIA PRZYZNAWANIA „ZŁOTEGO SERCA IRENY” W           

KATEGORII  PRZYJACIEL ZS4 

 

1. Kandydat do nagrody „Złote Serce Ireny” może być  pracownikiem 

niepedagogicznym ZS4 w Białymstoku, rodzicem ucznia szkoły lub osobą spoza 

szkoły. 

2. Kandydat do nagrody: 

a) swoją wieloletnią pracą na rzecz szkoły przyczynił się do jej dobrego 

funkcjonowania i rozwoju. 

b) przyczynił się do uzyskania znaczącej pomocy szkole. 

c) aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. 

 

 

V. KAPITUŁA, JEJ SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA 

 



      Członków Kapituły Nagrody – Statuetki „Złote Serce Ireny” powołują: 

1. Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku – trzy osoby. 

2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku – trzy osoby. 

3. Samorząd Uczniowski SP 52 im. dr I. Białówny w Białymstoku– dwie osoby. 

4. Samorząd Uczniowski PG 31 im. dr I. Białówny w Białymstoku– dwie osoby. 

5. Osoby nagrodzone Statuetką „Złote Serce Ireny” z poprzedniego roku również 

wchodzą w skład Kapituły. 

6. Spośród swoich członków Kapituła wybiera przewodniczącego, który zwołuje 

spotkania i prowadzi je, gromadzi dokumentację, ogłasza decyzje Kapituły. 

Dokumentacja przechowywana jest u Dyrektora Szkoły. 

          Kapituła działa przez cały rok szkolny, zbiera się w razie potrzeby oraz 

obowiązkowo w maju, w celu wyłonienia zwycięzców w danym roku szkolnym. 

Uzupełnianie składu Kapituły następuje w ciągu trzech miesięcy od momentu 

rezygnacji któregoś z członków lub wygaśnięcia statusu ucznia, nauczyciela, bądź   

rodzica  ZS4. Kapituła jest wybierana na okres 3 lat. 

  


