REGULAMIN
Konkursu na wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży

1. Postanowienia ogólne
1. Celem Konkursu jest wyłonienie wyróżniających się nauczycieli, opiekunów i sojuszników
młodzieży oraz promowanie ich działalności wśród społeczności elektryków.
2. Organizatorem konkursu jest Kapituła powołana przez Zarząd Główny SEP, na wniosek
Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP.
3. Pretendentami do nagrody mogą zostać szczególnie zaangażowane osoby, które są
nauczycielami lub innymi specjalistami pracującymi z młodzieżą w szkołach średnich
i uczelniach wyższych.
2. Zasady Działania Kapituły
1. W skład Kapituły Konkursowej mogą wchodzić wybitni twórcy elektryki, członkowie honorowi
SEP, członkowie wspierający, członkowie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz
Studenckiej Rady Koordynacyjnej, przedstawiciele kół młodzieżowych SEP oraz ZG SEP,
a także dotychczasowi laureaci Konkursu.
2. Członków Kapituły powołuje się w liczbie do 10 osób, przy czym co najmniej 50% członków
Kapituły stanowi młodzież akademicka i szkolna oraz absolwenci do 30 roku życia.
3. Kapituła konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i ze swego grona wybiera
przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
4. Do kompetencji Kapituły należy w szczególności zebranie wniosków osób nominowanych
i dokonanie wyboru laureatów według kryteriów określonych w pkt 3 ppkt. 2.
5. Kapituła zbiera się nie mniej niż 2 razy w roku i ustala terminy nadsyłania wniosków,
harmonogram prac oraz budżet Konkursu.
6. Kapituła tworzy budżet Konkursu na podstawie środków pozyskanych od ZG SEP, sponsorów
i organizacji wspierających.
7. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 50%
członków + 1.
8. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
9. Zebrania Kapituły są protokołowane, a protokół z zebrania podpisuje przewodniczący
zebrania i sekretarz.
3. Tryb wyłaniania nominowanych osób
1. Kandydatury osób nominowanych do konkursu mogą zgłaszać Zarządy Kół SEP, Oddziałowe
Komisje Młodzieży i Studentów SEP oraz Kapituła.
2. Ustanawia się następujące kryteria Konkursu przy zgłaszaniu i wyborze laureatów:
a) szczególne osiągnięcia nominowanej osoby dla koła, środowiska i Stowarzyszenia,
b) ocena inicjatyw i pomysłów inspirujących działalność młodzieży, zwłaszcza włączania ich do
pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
c) wkład w osiągnięcia młodzieży z danego środowiska,
d) posiadany autorytet w środowisku działania,

e)
f)
g)
3.

czasookres sprawowania funkcji opiekuna i ocena sprawowania tej funkcji,
pomoc w działalności koła,
inne osiągnięcia.
Wniosek wraz z uzasadnieniem należy przekazać do Biura SEP w Warszawie w terminie
ustanowionym przez Kapitułę.

4. Wybór Laureatów Konkursu
1. Wyboru laureatów Konkursu na dany rok w liczbie 3-5 osób dokonuje Kapituła spośród osób
nominowanych.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbywać się będzie na Ogólnopolskich Dniach
Młodego Elektryka.
3. Nagrodą w konkursie jest Specjalny Dyplom przygotowywany i podpisany przez wszystkich
członków Kapituły oraz statuetka „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik
młodzieży”.
4. Laureaci zostaną wpisani do „Złotej Księgi Wyróżnionych Nauczycieli, Sojuszników
i Opiekunów Młodzieży” Zarządu Głównego SEP.
5. Zasługi i biografie laureatów będą publikowane w prasie Stowarzyszeniowej i innych
środkach masowego przekazu.
5. Postanowienia końcowe
1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek Kapituły, Centralnej
Komisji Młodzieży i Studentów oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej.
2. Dokumentację Kapituły oraz ich obsługę administracyjną zapewnia Biuro SEP.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ZG SEP.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny SEP w dniu 17 maja 2007 r. uchwałą
nr 52-2006/2010, z uzupełnieniem p. 2 w dniu 20 kwietnia 2011 r. uchwałą nr 45-2010/2014.

