Regulamin Nagrody Specjalnej im. Profesora Zygmunta Urbana
dla najlepszego kadeta roku
XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
1. Nagroda Specjalna im. Profesora Zygmunta Urbana dla najlepszego kadeta roku
w XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie jest przyznawana osobie, którą
charakteryzuje:
1) miłość do Ojczyzny,
2) krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu,
3) prawość intencji i uczciwość w działaniach,
4) poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad
innymi,
5) optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi,
6) pogoda ducha, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami,
7) rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania,
8) życzliwy stosunek do otoczenia,
9) niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na
zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań.
2. Nagroda im. Profesora Zygmunta Urbana ma formę odznaczenia honorowego (wzór
stanowi załącznik nr 1).
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i postępowaniem stanowi wzór do naśladowania, systematycznie i wytrwale zdobywa
wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki.
Wykonując powierzone mu zadania, przestrzega prawa, dochowuje wierności
zasadom koleżeństwa, chętnie niesie pomoc innym, przestrzega dyscypliny służbowej
oraz wykonuje polecenia przełożonych. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności osiąga
jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb
i dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ceni wartości ogólnoludzkie, przestrzega
prawa człowieka, strzeże honoru, godności, dobrego imienia Szkoły i służby, jaką
reprezentuje.
4. Nagrodę może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał
pozytywne wyniki w nauce i minimum ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz stopień
awansu przewidziany regulaminem klas mundurowych.
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6. Laureatem nagrody w danym roku może być tylko jeden uczeń.
7. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody.
8. Kapitułę nagrody, dokonującej opiniowania kandydatur do nagrody, powołuje
Dyrektor Szkoły. W skład Kapituły może wejść również zaproponowany przez
Dyrektora członek honorowy.
9. Procedura przyznania nagrody:
1) złożenie wniosku do Kapituły nagrody przez wychowawcę i samorząd
uczniowski danej klasy wraz z pozytywną opinią szkolnego Koordynatora ds.
działań proobronnych,
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3) podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej o przyznaniu nagrody;
4) publiczne ogłoszenie i wręczenie nagrody.
10. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów do nagrody, wyróżnienie przyznaje się
uczniowi z wyższą średnią ocen.
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