
Regulamin Plebiscytu „Kaziki” na Nauczyciela i Ucznia Roku

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Kapituła „Kazika” powołana  przez Radę Pedagogiczną w

VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku..

2. Celem plebiscytu jest wyłonienie we wspólnej zabawie najlepszego nauczyciela i ucznia

naszej  Szkoły  zgodnie  z  kilkuletnią  tradycją  VIII  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Króla

Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 

3. Plebiscyt przeprowadzany jest zgodnie z własnym sumieniem i podpowiedziami serca. Nie

jest to gra losowa lecz integrująca społeczność szkolną zabawa, która  ma na celu uhonorować

specjalną  statuetką  Kazimierza  Wielkiego  nauczyciela  i  ucznia  VIII  LO  danego  roku

szkolnego.

Czas trwania plebiscytu

 

1.  Plebiscyt  odbywa  się  regularnie,  co  roku,  w  okresie  bezpośrednio  poprzedzającym

imieniny partona Szkoły, zwane Kazikami  Obchodzone w marcu imieniny patrona Szkoły

nie mają stałej daty, ale organizowane są w okolicach 21 marca. Plebiscyt przeprowadzany

jest z adekwatnym wyprzedzeniem, w terminie uzgodnionym przez Kapitułę Kazika.

Warunki konkursu

1. Plebiscyt przeprowadzany jest w jednym lub w dwóch etapach na Ucznia Roku i w jednym

etapie na Nauczyciela Roku. 

2.  Organizator  obliguje  odpowiednie  osoby  do  przeprowadzenia  głosowania  w  sposób

zwyczajowo przyjęty w szkole. W plebiscycie na Ucznia Roku wychowawcy klas typują w

porozumieniu z klasą ucznia, który cechuje się wysokim stopniem kultury osobistej, wyróżnia

się  talentem,  rozwija swoje zainteresowania  i  pasje,  służy pomocą innym lub szczególnie



angażuje się w życie szkoły. Nazwiska wytypowanych kandydatów wraz z krótkim opisem i

uzasadnieniem  podawane  są  do  ogólnej  wiadomości  wszystkich  nauczycieli  uczących  w

danym roku szkolnym w VIII LO. Nauczyciele głosują następnie w wyznaczonym terminie

na  jednego  kandydata.  Kapituła  zlicza  głosy  i  ogłasza  wynik.  W  przypadku  uzyskania

podobnej lub identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów możliwe jest zorganizowanie

dogrywki  (drugiego etapu),  w formie  wybranej  przez  Organizatora  (np.  debaty)  w czasie

trwania święta „Kazików”.

3. W plebiscycie na Nauczyciela Roku Organizator obliguje wychowawców poszczególnych

klas lub wyznaczone osoby, pełniące funkcję wychowawcy, do przeprowadzenia głosowania

na wskazanej godzinie lekcyjnej w wyznaczonym terminie. Uczniowie głosują na wybranego

przez  siebie  nauczyciela  na  dostarczonych  przez  organizatora  kartach  do  głosowania.

Uczniowie typują nauczyciela, który jest nie tylko mistrzem, ale i przyjacielem, odznacza się

poczuciem  humoru  i  który  nie  tylko  uczy  swojego  przedmiotu,  ale  również  pomaga

zrozumieć  otaczający  świat.  Uczniowie  wybierają  nauczyciela,  który  naucza  i  przyjaźnie

rozlicza  z  wiedzy.  Wytypowany  nauczyciel  może  również  ciekawie  wykorzystywać

technologie  informatycznych  oraz  stosować  innowacyjne  metody  nauczania.

Po przeprowadzonym głosowaniu wychowawca zobowiązany jest do podliczenia głosów i

przekazania wyników głosowania Organizatorowi.   

4. Glosy powinny być przechowywane przez 30 dni od daty oficjalnego rozstrzygnięcia danej

edycji plebiscytu.

5.  Osobami  bezpośrednio  odpowiedzialnymi  za  przeprowadzenie  plebiscytu  są  osoby

powołane do Kapituły Kazika oraz wychowawcy klas.

6. Elektorami w plebiscycie na Ucznia Roku są wszyscy nauczyciele uczący w VIII LO w

danym roku szkolnym. Elektorami w plebiscycie na Nauczyciela Roku są wszyscy uczniowie

naszej Szkoły klas pierwszych, drugich i trzecich. 

7.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  tożsamości  elektorów  w przypadku

podejrzeń o nieuczciwą  rywalizację i fałszowanie wyników

8. Głos może oddać każdy zainteresowany udziałem w plebiscycie



9. Dopuszcza się oddanie jednego głosu w dniu głosowania wyznaczonym przez Organizatora

Kandydaci

1. Każdy nauczyciel  zatrudniony w VIII LO może zostać nominowany przez uczniów do

udziału w plebiscycie.

2. Każdy uczeń może zostać nominowany przez wychowawcę / wychowawcę i   klasę do

udziału w plebiscycie.  

3. Zgoda na udział  w plebiscycie  obliguje kandydatów – laureatów do wzięcia  udziału w

oficjalnym rozdaniu  nagród oraz  do wzięcia  udziału  w sesji  zdjęciowej  w czasie  trwania

Kazików

Nagrody

 

1.  Nagrody w plebiscycie  – statuetki  Króla  Kazimierza  Wielkiego oficjalnie  wręczane są

podczas Święta Szkoły „Kaziki” 

2.  Laureat  nie  może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.  Laureat  ma możliwość

zrzeczenia się prawa do nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy  plebiscytu,  zarówno  głosujący  uczniowie  i  nauczyciele,  jak  i  nominowani

kandydaci, zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowań lub formuły konkursu oraz

zmiany wybranych punktów niniejszego Regulaminu na każdym etapie plebiscytu. 
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