Regulamin
Nagrody Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu
„PEGAZ”

1. Nagroda Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu „PEGAZ” jest dorocznym
wyróżnieniem przyznawanym uczestnikom zajęć w zespołach, pracowniach
i kołach zainteresowań działających w placówce.
2. Do Nagrody mogą być typowani uczestnicy zajęć, którzy charakteryzują się:
a) wysokimi walorami wychowawczymi,
b) kreatywnością,
c) nienaganną kulturą osobistą,
d) systematycznością uczęszczania na zajęcia,
e) dobrymi wynikami w pracy pozaszkolnej.
3. Nagroda przyznawana jest za:
a) osiągnięcie (także wspólnie z zespołem) wysokiej lokaty w konkursie
(turnieju, przeglądzie, festiwalu) o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym;
b) szczególne zaangażowanie w działania programowe placówki
i działalność wolontarystyczną;
c) aktywny i systematyczny udział w pracy zespołu (pracowni, koła);
d) wykazywanie się szczególną pomysłowością, inicjatywą,
odpowiedzialnością, lojalnością, uczciwością, koleżeństwem
i solidarnością w pracy w zespole (pracowni, kole);
e) należyte wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, potwierdzone
uzyskaniem średniej ocen 4,0 ze wszystkich przedmiotów za pierwszy
semestr roku szkolnego, w którym przyznawany jest tytuł.
4. Z wnioskami o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
a) nauczyciele MDK,
b) samorząd uczestników zajęć MDK,
c) Rada Rodziców MDK.
5. Wnioskodawcy mogą zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów z jednego zespołu
(pracowni, koła).
6. Wnioski o przyznanie nagrody powinny być złożone do dyrektora MDK najpóźniej
do dnia posiedzenia komisji.
7. Wnioski powinny zawierać:
a) nazwę zespołu (pracowni, koła), na którego zajęcia kandydat uczęszcza;
b) imię i nazwisko nauczyciela MDK - instruktora zespołu (pracowni, koła);
c) uzasadnienie.

8. Do wniosków powinny być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie.
9. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą:
a) dyrektor MDK,
b) wicedyrektor MDK ds. pedagogicznych,
c) nauczyciele MDK wyłonieni z grona członków Rady Programowej MDK,
d) pracownicy MDK będący dotychczasowymi laureatami Nagrody.
10. Nagroda przyznawana jest w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.
11. Wręczenia nagrody dokonuje dyrektor MDK. Nagrodzie towarzyszy dokument
potwierdzający jej zdobycie.
12. Dyrektor MDK może pozbawić laureata przyznanej mu Nagrody w razie
stwierdzenia, że jej przyznanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd członków
Kapituły Nagrody lub w sytuacji, gdy osoba wyróżniona stała się niegodna jej
posiadania.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną
MDK.

