
Regulamin przyznawania nagród uczniom klas III na koniec szkoły 

 

 

1. Nagroda Jubileuszowa dla Najlepszego Maturzysty 
przyznawana od 2008 roku 
(wypłacana z lokaty środków uzyskanych z aukcji prac Jubileuszowego Balu Absolwenta) 

 

Nagroda Jubileuszowa wypłacana jest dla jednego ucznia absolwenta ze środków pozyskanych z aukcji prac, przeprowadzonej w czasie 

Balu Absolwenta z okazji 85-lecia szkoły w dniu 24 listopada 2007 roku.  

Nagroda przyznawana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu dla absolwenta poprzedniego roku szkolnego. 

Nagroda wręczana jest na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego absolwentowi poprzedniego roku szkolnego. 

 

Kryteria przyznawania Nagrody Jubileuszowej: 

• na świadectwie ukończenia szkoły: średnia z ocen wszystkich przedmiotów co najmniej 4.0, średnia z ocen przedmiotów 

wybranych i zdawanych na maturze co najmniej 4,5; 

• na świadectwie maturalnym: średnia ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze co najmniej 80% w tym co najmniej dwa 

przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. 

 

Jeżeli żaden z uczniów nie spełnia podanych kryteriów nagroda nie jest przyznawana w danym roku szkolnym. 

W przypadku, gdy więcej niż jeden uczeń uzyska identyczne wyniki o przyznaniu nagrody decyduje RP po analizie całokształtu pracy 

ucznia w trakcie uczęszczania do liceum. 

 

2. Nagroda dla najlepszego humanisty rocznika maturalnego im. Kazimierza Andrzejewskiego; 
przyznawana od 1998 roku (fundator prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski – absolwent z 1964 roku) 

 

3. Nagroda dla najlepszego historyka rocznika maturalnego 
przyznawana od 2001roku (fundator prof. dr hab. Tadeusz Panecki – absolwent z 1969 roku) 

 



4. Nagroda dla najlepszego maturzysty 
przyznawana od 2001 roku (fundator Włodzimierz Wilkanowicz) 

 

5. Nagroda dla indywidualności rocznika maturalnego 
przyznawana od 2000 roku (fundator Rada Powiatu) 

 

6. Nagroda dla najlepszego germanisty rocznika maturalnego 
przyznawana od 2003 roku (fundator Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu) 

 

7. Nagroda dla najlepszego anglisty rocznika maturalnego 
przyznawana od 2003 roku (fundator Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu) 

 

8. Eskulap - Nagroda dla najlepszego maturzysty w dziedzinie biologii i chemii  
przyznawana od 2005 roku (fundator Piotr Jankiewicz – absolwent z 1972 roku) 

 

9. Nagroda dla Szkolnego Europejczyka rocznika maturalnego 
przyznawana od 2004 roku 

 

10. Nagroda dla najlepszego matematyka rocznika maturalnego 
przyznawana od 2006 roku 

 

11. Nagroda dla najlepszego sportowca rocznika maturalnego 
przyznawana od 200 roku (fundator dyrektor szkoły) 

 



 

Szczegółowe kryteria przyznawania poszczególnych nagród 
 

 I. 
Maturzysta 
(wrzesień) 

II. 
Humanista 
(czerwiec) 

III. 
Historyk 

(czerwiec) 

IV. 
Anglista/ 
(czerwiec) 

V. 
Germanista 
(czerwiec) 

VI. 
Eskulap 

(czerwiec) 

VII. 
Matematyk 
(czerwiec) 

VIII. 
Europejczyk 

(czerwiec) 

IX. 
Sportowiec 
(czerwiec) 

Świa-

dectwo 

ukoń-
czenia 

szkoły 

średnia z ocen 

wszystkich 

przedmiotów co 

najmniej             4,0 

z przedmiotów 

zdawanych na 

maturze co 

najmniej             4,5    

język polski 

język obcy I 

język obcy II 

historia 

wos 

ew. geografia 

 

najwyższa średnia 

historia  

wos 

 

 

 

 

 

4,5 

język angielski 

 

 

 

 

 

 

4,5 

język niemiecki 

 

 

 

 

 

 

4,5 

biologia 

chemia 

 

 

 

 

 

4,5 

matematyka – 5,0 

fizyka  

informatyka 

 

 

 

 

4,6 

 

 

geografia 

wos 

 

 

 

 

 

4,5 

wf  

 

 

 

 

 

 

5,0 

Wybór  

na 

maturze 

dwa przedmioty 

zdawane na 

poziomie 

rozszerzonym 

jeden z 

przedmiotów  

zakres rozszerzony 

historia lub wos 

zakres rozszerzony 

język angielski   

zakres rozszerzony 

język niemiecki  

zakres rozszerzony 

biologia lub chemia  

zakres rozszerzony 

matematyka, 

zakres rozszerzony 

geografia lub wos 

zakres rozszerzony 

sukcesy sportowe 

co najmniej na 

poziomie 

województwa 

Matura średnia:część ustna 

i pisemna  co 

najmniej 80% w 

tym co najmniej 

dwa przedmioty  

zakres 

rozszerzonym 

część ustna 

- język polski 

- język obcy I 

 część ustna 

- co najmniej 80% 

zakres rozszerzony 

część ustna 

- co najmniej 80% 

zakres rozszerzony 

    


