
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI 

 

„Jak motyl” 

 

§1 

 

Statuetkę „Jak motyl”, zwaną dalej Statuetką stanowi wykonany w glinie wizerunek 

kolorowego motyla. 

 

§2 

Statuetka przyznawana jest w celu uhonorowania osób prywatnych oraz organizacji, firm, 

instytucji i innych podmiotów za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz/lub 

wspieranie w różnej formie inicjatyw, działań, przedsięwzięć. 

§3 

 

1. Statuetkę przyznaje Kapituła, którą tworzą:  

a) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu 

b) członek Zarządu Stowarzyszenia „ Nasza Szkoła- nasz dom” przy Szkole Podstawowej                 

nr 40 Specjalnej w Zabrzu 

c) pełnomocnik prezydenta miasta Zabrze ds. osób niepełnosprawnych 

d) radny sejmiku woj. śląskiego 

e) dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego „ Metis”    

w Katowicach 

f) zaproszona przez Kapitułę osoba, w tym Laureat Statuetki. 

 

§4 

 

1. Kapituła, w obecności co najmniej 5 członków, podejmuje decyzję o przyznaniu trzech 

Statuetek odpowiednio: osobom, organizacjom, firmom,  instytucjom lub innym podmiotom 

po odbyciu dyskusji rozstrzygającej.  

2. Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody w formie wyróżnienia. 

3. Decyzja o przyznaniu nagród zapada jednomyślnie lub większością 4/5 głosów.  

W przypadku braku większości lub w sprawach spornych głos decydujący przysługuje 

przewodniczącemu Kapituły. 

4. Kapituła również może złożyć wniosek o przyznanie Statuetki pod warunkiem,                          

że   z wnioskiem wystąpi trzech członków Kapituły.   

 



 

§5 

 

Kandydatury do wyróżnienia Statuetką należy składać w terminie ustalonym przez 

organizatora w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej  w Zabrzu. 

 

§6 

 

1.Wnioski o przyznanie Statuetki mogą zgłaszać: 

 

a) organizacje społeczne, stowarzyszenia, związki i instytucje; 

b) przedszkola, szkoły i placówki organizujące kształcenie specjalne; 

c) placówki wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych; 

d) radni miejscy; 

e) osoby prywatne, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób; 

f) członkowie Kapituły 

 

2. Formularz wniosku, o którym mowa w §6.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej  

w Zabrzu - zss40.e-edukacja.eu oraz na stronie ROM-E „ Metis” w Katowicach- 

www.metis.pl 

   

§7 

 

Wnioski przesyłane są do członków Kapituły na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia 

Kapituły.  

 

§8 

 

Posiedzenia Kapituły powinny odbywać się w terminie do 15 maja każdego roku. 

§9 

 

1. Rejestr Laureatów Statuetki wraz z kompletem dokumentacji przechowywany jest  

w  Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu.  

2. Nazwiska osób nagrodzonych zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu, ROM-E „ Metis” w Katowicach oraz Urzędu 

Miejskiego w Zabrzu. 

 

 



§10 

 

Wręczanie Statuetek odbywać się będzie podczas organizowanej każdego roku w maju 

konferencji „ Niepełnosprawność a edukacja” 

 

§11 

 

Do wręczania Statuetki upoważnieni są członkowie Kapituły. 

 

§12 

 

Statuetka może być przyznana tej samej osobie lub instytucji tylko jeden raz. 

 

 

§13 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący 

przysługuje przewodniczącemu Kapituły. 

 

2. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

 

 


