Regulamin konkursu o tytuł: „Młodzieżowego Lidera Autorytetu”
I. CELE KONKURSU
1. Promowanie uczniów cieszących się dużym autorytetem i zaufaniem wśród rówieśników,
którzy promują kulturę wolną od narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień.
2. Uhonorowanie ucznia, który:
- nie jest zagrożeniem, ale wzorem i przykładem dla innych, wzbudza chęć do naśladowania,
- jest pewnym siebie optymistą, który zaraża innych entuzjazmem i chęcią działania,
- jest organizatorem pracy grupowej, potrafi we właściwy sposób rozdzielić zadania
pomiędzy swoich rówieśników i koordynować ich działania,
- potrafi czynić z rówieśników współodpowiedzialnych partnerów, uczyć ich współpracy,
odpowiedzialności, zaradności, skutecznego sposobu działania na rzecz społeczności szkolnej
i lokalnej,
- wspiera działania profilaktyczne w szkole i innych placówkach, instytucjach oraz
w społeczności lokalnej;
- potrafi angażować liderów młodzieżowych w działania profilaktyczne, kulturowe, sportowe,
charytatywne, w realizację pomysłów w szkole i społeczności lokalnej, jest przyjacielem i
powiernikiem uczniów;
- aktywizuje młodzież i tworzy pozytywną kulturę rówieśniczą w przestrzeniach wolnych od
uzależnień.
II. ZASADY KONKURSU
1. Tytuł „Młodzieżowego Lidera Autorytetu” przyznawany jest przez wszystkich uczniów
danej szkoły.
2.Kandydatem do tytułu „Młodzieżowego Lidera Autorytetu” może być każdy uczeń szkoły,
który spełnia wymagania celów konkursu.
3. Powołany przez Dyrektora Szkoły Koordynator Szkolny Konkursu (np. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego) zbiera kandydatury od przedstawicieli uczniów każdej klasy
i wybiera spośród kandydatur 5 najwięcej razy powtarzających się kandydatur, które nanosi
na kartę do głosowania według kolejności alfabetycznej.
4. W dniu 09.12.2015 r. Koordynator Szkolny przeprowadza w szkole głosowanie we
wszystkich klasach, prawo do głosu ma każdy uczeń szkoły obecny w szkole w dniu
głosowania.
5. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, złożona z Koordynatora
Szkolnego Konkursu oraz dwóch uczniów z Samorządu Uczniowskiego.
6. Uczniowie otrzymują karty do głosowania, na których znajdują się nazwiska uczniów
w kolejności alfabetycznej.
7. Uczniowie przy nazwisku kandydata, na którego głosują, stawiają znak x.
8. Znak x stawiany jest tylko przy jednym nazwisku. Postawienie znaku x przy dwóch lub
więcej nazwiskach powoduje, że głos jest nieważny.
9. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, zostaje uhonorowany tytułem
„Młodzieżowego Lidera Autorytetu”.
10.W przypadku uzyskania przez dwóch (lub więcej) kandydatów takiej samej liczby głosów
przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych samych zasadach, co opisane wyżej.

11. Wyniki konkursu przeprowadzonego w szkole należy przesłać na adres mailowy:
zstlipno@op.pl wraz z wypełnionym protokołem głosowania do dnia 11.12.2015r.
z dopiskiem: Konkurs o tytuł: „Młodzieżowego Lidera Autorytetu”.
12. „Młodzieżowy Lider Autorytetu” jest zaproszony na warsztaty „Szkoła bez dopalaczy”
w dniu 16.12.2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, przy ul. Okrzei 3, podczas
których zostanie uhonorowany nagrodą.
13. Wzór karty do głosowania oraz wzór protokołu stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do
regulaminu konkursu.
14. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu lipnowskiego. Szczegółowe pytania można zgłaszać pod nr tel. 54 287 33 21 lub
adresem mailowym: zstlipno@op.pl
Załącznik nr 1 - wzór karty do głosowania

Karta do głosowania w konkursie o tytuł: „Młodzieżowego Lidera Autorytetu”
Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania zamieszczone są w kolejności alfabetycznej.
Przy nazwisku kandydata, na którego głosujesz, postaw znak x. Znak x stawiany jest tylko
przy jednym nazwisku. Postawienie znaku x przy dwóch lub więcej nazwiskach powoduje, że
głos jest nieważny.

1. ……………………………………..
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. …………………………………….

Załącznik nr 2 - wzór protokołu głosowania w konkursie o tytuł:
„Młodzieżowy Lider Autorytetu”
Protokół z konkursu o tytuł: „Młodzieżowy Lider Autorytetu”
……………………………………………..
(nazwa szkoły)

będący podsumowaniem głosowania, które odbyło się w dniu 09.12.2015 r.
1. Wybory „Młodzieżowego Lidera Autorytetu” odbyły się dnia 09.12.2015 r.
2. Do konkursu zgłoszono 5 kandydatów:

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
3. Uprawnionych do głosowania: ………….. uczniów.
Wydano kart ……………………………………….
Oddano …......... głosów, w tym:
…….. głosów ważnych,
………głosów nieważnych.
4. Pełna lista kandydatów oraz liczba zebranych ważnych głosów:

………………………………

………….…. głosów;

………………………………

…………….. głosów;

………………………………

…………….. głosów;

………………………………

………….…. głosów;

………………………………

………….…. głosów.

5. Konkurs wygrał i tytuł „Młodzieżowego Lidera Autorytetu” otrzymał:

…………………………………………………………………
Czytelne podpisy członków Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej głosowanie:
1. Szkolny Koordynator Konkursu
…….
……………………………………………
2. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

………….

………………………………………
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
………………………………………………….

