„DYNIA” - Nagroda
Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Słowackiego w Przemyślu
dla wybitego umysłu I LO w Przemyślu
§1.
Nagroda ma na celu promowanie edukacji i wspieranie rozwoju młodzieży.
§2.
Nagroda jest przyznawana absolwentom I LO na podstawie ich osiągnięć na przestrzeni ich trzyletniej nauki w szkole.
§3.
Przy ustalaniu wybitnego umysłu I LO w Przemyślu pretendującego do nagrody „DYNIA” bierze się pod uwagę
osiągnięcia uczniów w ostatnich etapach następujących konkursów i olimpiad, organizowanych na podstawie Ustawy o
systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i Olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125), znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
- Olimpiada Matematyczna,
- Olimpiada Fizyczna,
- Olimpiada Chemiczna,
- Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”,
- Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała,
- Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji.
§5.
Nagroda ma formę pieniężną.
§6.
Nagroda jest przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
im. J. Słowackiego w Przemyślu najlepszemu „umysłowi ścisłemu”.
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§7.
Zwycięzcę ustala się na podstawie ilości tytułów laureatów zdobytych przez ucznia na przestrzeni trzech lat nauki
w liceum.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub kilku uczniów takiej samej ilości tytułów, przy ustalaniu kolejności na
liście bierze się pod uwagę miejsca uzyskane przez nich podczas końcowych etapów konkursów.
§8

Wysokość nagrody: 500 zł
§9.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ma prawo w drodze uchwały zmienić wysokość nagrody
w terminie do 1 września każdego roku szkolnego.
§10.
Nagroda wręczana jest w sposób uroczysty w dniu pasowania na ucznia I LO w celu podkreślenia łączności pomiędzy
absolwentami, a najmłodszymi członkami społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.
§11.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ma prawo nie przyznać nie
przyznać nagrody.

