
 

REGULAMIN 

przyznania nagród indywidualnych dla maturzystów V Liceum Ogólnokształcącego  

(V LO) w Gdańsku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze 2017 r. 

 

1. Przewidziane są 3 równorzędne nagrody w wysokości 4000 zł. każda, dla 

maturzystów, którzy spełnią następujące kryteria: 

1) Kandydaci do nagrody przystąpili do egzaminu maturalnego na poziomie  

rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka lub 

informatyka oraz język angielski, 

2) uzyskali z tych przedmiotów wynik procentowy wynoszący co najmniej 70%, 

3) uzyskali wynik procentowy ze wszystkich egzaminów maturalnych wynoszący 

co najmniej 50% (poza przedmiotami wymienionymi w punkcie 1.1).  

2. W przypadku, gdy więcej niż trzech kandydatów do nagrody spełni powyższe kryteria, 

nagrodę otrzymają osoby o najwyższym wyniku procentowym z egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, a w kolejności z języka 

angielskiego, gdy wynik z matematyki będzie jednakowy. 

3. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Komisja powołana przez Dyrektora V LO. 

4. Nagrody będą wręczone na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. 

5. Wyłonieni przez ww. Komisję  maturzyści – absolwenci 2017 r. oprócz nagrody 

finansowej otrzymają dyplomy. 

6. Nie przewiduje się obniżenia kryteriów przyznania nagród w przypadku, gdyby nikt  

z kandydatów do nagrody nie spełnił ww. kryteriów. 

 

 

TRYB REALIZACJI NAGRÓD 

 

1. Nagrody dla maturzystów V LO w 2017 roku ufunduje  prof. Wojciech Majewski, 

absolwent V LO. 

2. Kwotę pieniężną przewidzianą na nagrody Fundator przekaże na konto rady Rodziców 

przy V LO w Gdańsku. 

3. Regulamin przyznania nagród zostanie podany do wiadomości wszystkich 

maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2017 r. 



4. Dyrektor V LO powoła trzyosobową Komisję, w której dodatkowo uczestniczyć będą 

Dyrektor V LO i Fundator nagród. 

5. Komisja wytypuje kandydatów do nagród spełniających ustanowione kryteria i uzyska 

od tych kandydatów oświadczenie, że zgadają się na przyjęcie nagrody. 

6. Obsługa organizacyjna i finansowa przyznania nagród prowadzona jest przez 

sekretariat V LO. 

7. W przypadku nie przyznania 3 nagród lub przyznania jednej lub dwóch nagród, 

pozostałe środki finansowe przeznaczone na nagrody będą wykorzystane w sposób 

uzgodniony między Dyrektorem V LO i Fundatorem nagród.  

 


