
UCHWAŁA NR XXX/501/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 29 stycznia 1997 roku 
 

 

 

w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE 

ZASŁUGI DLA GDYNI” - Medal nr 10 

 

 
 

 Działając na podstawie § 2 w zw. z § 4 Regulaminu Medalu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu 

Miasta Gdyni (Monitor Rady Miasta Gdyni nr 13/96, poz. 129), Rada Miasta Gdyni uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Rada Miasta Gdyni postanawia nadać - na uroczystej sesji z okazji Święta Miasta w dniu 10 

lutego - Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” - 

III Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP - za niezwykle wysoki, 

utrzymywany konsekwentnie od wielu lat, poziom kształcenia w szkole. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   



UZASADNIENIE 

 III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni istnieje już ponad 40 lat. Swą działalność 

zainaugurowało 1 września 1950 roku, dwa lata później odbył się pierwszy egzamin 

dojrzałości. Od roku 1963 rozpoczęto prowadzenie klas z angielskim językiem wykładowym. 

14 października 1963 szkoła otrzymała imię Marynarki Wojennej RP, zaś dwa tygodnie 

później przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Legionów 27. 

 Gdyństa „Trójka” jest jedną z dwóch szkół średnich w Polsce, w których od ponad 

trzydziestu lat szczególne miejsce w nauczaniu zajmuje język angielski. Szkoła prowadzi 

klasy z angielskim językiem wykładowym oraz klasy z rozszerzonym programem nauczania 

języka angielskiego. W ramach podziału na klasy „wykładowe” i „rozszerzone” istnieją 

różnego rodzaju profile nauczania: matematyczno-fizyczny, humanistyczny, biologiczno-

chemiczny oraz podstawowy. 

 Obecnie w szkole obowiązuje opracowany przez nauczycieli „Trójki” i zatwierdzony 

w 1991 roku przez MEN nowy program nauczania. Polega on na tym, że przez pierwsze dwa 

lata nauki uczniowie uczęszczają na zajęcia ze wszystkich obowiązujących w programie 

ogólnopolskim przedmiotów, a przez dwa ostatnie lata uczą się tylko tych przedmiotów, które 

są w programie wybranego przez ucznia programu nauczania. Po drugiej klasie uczeń w III 

LO może wybrać profil filologiczny (język angielski), humanistyczny (język polski, historia), 

politechniczny (matematyka, chemia, fizyka, informatyka), ekonomiczny, biologiczno-

chemiczny, ogólny oraz International Baccalaureate - program Matury Międzynarodowej. 

„Trójka” jest jedną z dwóch szkół w Polsce oferujących możliwość zdawania matury w 

systemie „IB”. Po raz pierwszy Międzynarodową Maturę przeprowadzono w 1995 roku, 

przystąpiło do niej 23 abiturientów. Wyniki, które uzyskali, stawiają gdyńską „Trójkę” w 

jednym szeregu z najlepszymi szkołami matury międzynarodowej na świecie. Tegoroczny 

egzamin IB potwierdził bardzo wysoki poziom nauczania w III LO. 

 W 1993 roku w ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik „Polityka” wśród trzystu 

najlepszych, renomowanych liceów z całego kraju, „Trójka” zajęła pierwsze miejsce i 

ogłoszona została najlepszym liceum w Polsce. Prawie wszyscy maturzyści kontynuują naukę 

na wyższych uczelniach polskich i zagranicznych, wielu z nich przystąpiło do egzaminów 

wstępnych w kilku uczelniach. 



 Nauczanie prowadzone na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie jest bez 

wątpienia najlepszą formą wychowywania młodego człowieka. Dopełnieniem 

wychowawczego oddziaływania szkoły są zajęcia w ramach kół zainteresowań, warsztaty 

przedmiotowe, badania terenowe, przygotowania do olimpiad lub konkursów 

przedmiotowych (w latach 1991-1995 roku do olimpiad przystąpiło 1962 uczniów, z których 

aż 27 zostało laureatami. Wielu laureatów reprezentowało Polskę na olimpiadach 

międzynarodowych, w których zawsze zajmowali miejsca w pierwszej trójce.), seminaria, 

obozy i rajdy turystyczne, praca na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego i społecznego 

realizowana w klasach IB, zajęcia, zawody i konkursy sportowe. Młodzież bierze udział w 

wymianie turystyczno-edukacyjnej ze szkołami w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Danii. 

Szkoła zatrudnia bardzo wysoko kwalifikowanych nauczycieli, spośród których większość 

dobrze lub bardzo dobrze zna język angielski. Nauczyciele biorą udział w licznych 

szkoleniach, warsztatach, kursach, także za granicą. Zdobyta w ten sposób wiedza i nowe 

umiejętności pomagają im w podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, przyczyniają się do 

jeszcze lepszych wyników III LO. 

 Wielu spośród uczniów szkoły było lub jest stypendystami Ministra Edukacji 

Narodowej oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Ponadto, z uwagi na swoje 

osiągnięcia w nauczaniu lub wychowaniu młodzieży, III Liceum już od kilku lat należy do 

Klubu Przodujących Szkół w Polsce oraz do elitarnego (25 szkół w Polsce) Towarzystwa 

Szkół Twórczych. Gdyńska „Trójka” jest jedyną w swoim rodzaju, wybitną placówką, 

niezwykle zasłużoną dla Gdyni. 

 Wniosek o uhonorowanie III LO Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego złożył 

Przewodniczący Rady Miasta. Komisja Statutowa na swym posiedzeniu w dniu 6 stycznia 

postanowiła zarekomendować tę kandydaturę Radzie. 


