Nagroda im. Stefana Żeromskiego dla
najlepszego abiturienta w V Liceum
Ogólnokształcącym w Gdańsku

Gdańsk, 19 marzec 2020 rok

Stefan Żeromski (ur. 14 października 1864 roku, zmarł 20 listopada 1925 roku)
polski prozaik, publicysta, dramaturg. Powieściopisarz Młodej Polski,
dwudziestolecia międzywojennego.
Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1921,
1922, 1923, 1924). Jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich w historii.
Do ważniejszych dzieł artysty zaliczamy m.in.: Syzyfowe prace",
"Przedwiośnie", "Rozdziobią nas kruki, wrony", "Siłaczka", "Doktor Piotr",
"Popioły", "Ludzie bezdomni", „Zmierzch”.
Od 8 kwietnia 1946 roku patron V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Historia Nagrody im. Stefana Żeromskiego
Nagroda im. Stefana Żeromskiego przyznawana jest corocznie od 1968 roku.
Pierwsi laureaci mieli na swoim koncie nie tylko bardzo dobre wyniki
w nauce (wymagana średnia ocen – 5,2), ale także godnie reprezentowali szkołę
w olimpiadach i konkursach obejmujących różne dziedziny nauki, kultury
i sportu.
W historii szkoły Nagroda miała różną postać: od pamiątkowego medalu
z wizerunkiem patrona szkoły, nagrody książkowej, po gratyfikację pieniężną.
Regulamin Nagrody również był wielokrotnie uaktualniany adekwatnie do
potrzeb i zmieniającego się prawa oświatowego.
Wyróżnienie to, jest najwyższym i jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień
przyznawanych wyjątkowo uzdolnionym abiturientom V LO, pilnym
absolwentom szkoły, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.
Obecnie w szkole przyznawane są również: Nagroda imienia Ireny Jarockiej dla
ucznia, wybitnej osobowości artystycznej VLO (wręczana od 2018 roku)
i Nagroda imienia Janusza Sidło, dla ucznia, wybitnej osobowości sportowej
VLO (wręczana od 2016 roku).

Nagroda im. Stefana Żeromskiego wręczana jest podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

Źródło: „50+5 czyli Kolejne pięciolecie VLO w Gdańsku”, Gdańsk 2000, s. 95.

ROZDZIAŁ I
Założenia wstępne przyznania Nagrody imienia Stefana Żeromskiego
§1.
Nagroda imienia Stefana Żeromskiego została ustanowiona w celu uhonorowania
trzyletniej/czteroletniej pracy uczennicy, ucznia klasy maturalnej V-go Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku za najwyższe wyniki w nauce.
§2.
Nagrodę ustanawia Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
po przedstawieniu kandydatur przez Wychowawców klas wraz z Nauczycielami V LO.
§3.
Nagroda przyznawana jest rokrocznie dla najlepszego ucznia, najlepszej uczennicy klasy
maturalnej, którzy wyróżnili się spośród wszystkich uczniów V LO w całym cyklu
kształcenia najwyższymi wynikami w nauce.
§4.
Nagroda wręczana jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
§5.
Nagrodę stanowią dyplom i dodatkowa nagroda wybrana i zaakceptowana przez Grono
Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w danym roku szkolnym.
§6.
Grono Pedagogiczne zwykłą większością głosów zatwierdza kandydatów do Nagrody.
ROZDZIAŁ II
Wybór kandydatów do Nagrody imienia Stefana Żeromskiego
§7.
1. Wychowawcy klas przedstawiają kandydatów do Nagrody spośród uczniów
wyróżniających się w nauce w trzyletnim/w czteroletnim cyklu kształcenia.
2. Grono Pedagogiczne wybierając kandydatów ma na uwadze cele ustanowienia nagrody,
a także inne wybrane kryteria:
Laureat Nagrody powinien:
a) osiągać w trzyletnim/czteroletnim dorobku nauki najwyższe wyniki w nauce
b) być osobą o wysokiej kulturze osobistej i mieć niewzbudzające żadnych zastrzeżeń
relacje z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami szkoły,
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Grono Pedagogiczne przy wyborze kandydata/kandydatów może również brać pod
uwagę następujące, dodatkowe, wybrane kryteria:
zaangażowanie w społeczne życie szkoły,
uzyskanie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej lub inne prestiżowe wyróżnienie
w wybranym konkursie, wydarzeniu kulturalnym, zawodach itp.
uczestniczenie w wybranych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, muzycznych
lub plastycznych i innych zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych,
postawa, zaangażowanie wybranego ucznia/wybranej uczennicy wyróżniające
spośród innych zaangażowanych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku,
szczególne zaangażowanie w przygotowanie imprez, konkursów, wydarzeń
szkolnych, pozaszkolnych,
wyróżnianie się pod względem zdyscyplinowania i systematyczności w pracy na
rzecz klasy, szkoły,
pomaganie innym i zachęcanie do udziału w społecznym, kulturalnych życiu szkoły,
zaangażowanie w wolontariat lub inną działalność niosącą pomoc potrzebującym,
postawa motywująca i inspirująca dla innych uczniów,
postawa godna naśladowania.
§8.

Grono Pedagogiczne może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu Nagrody w danej edycji
lub przyznaniu jej jednemu uczniowi/uczennicy lub przyznaniu jej większej ilości uczniów.
ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe przyznania Nagrody imienia Stefana Żeromskiego
§9.
Grono Pedagogiczne przyznające Nagrodę działa na podstawie Regulaminu Nagrody
im. Stefana Żeromskiego w sprawach nieuregulowanych podejmuje decyzje według własnego
uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
§10.
Oficjalne ogłoszenie laureatów Nagrody i jej wręczenie odbywa się podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
§11.
Zmiany Regulaminu może dokonywać Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów.
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