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A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM VÉGZŐS TANULÓINAK 
 JUTALMAZÁSI KATEGÓRIÁI 

I.  KÖLCSEY- DÍJ 

A díjat kaphatja a gimnázium végzős diákja / 1 fő /. Jelölt természetesen lehet több is.  

A díj átadása a ballagási ünnepélyen történik. 

A díjra javaslatot tesz a jelölt/ek/ osztályfőnöke/i /. 

A díjról egyszerű többséggel dönt a gimnázium tantestülete. 

/ Szavazategyenlőség esetén megosztva is ki lehet adni a díjat / 

A tanuló a díjat díszes oklevél formájában veheti át az iskola igazgatójától. 

Ha az iskola anyagi lehetőségei megengedik, akkor a Kölcsey- díjhoz könyvutalvány is jár. 

FELTÉTELEK: 

• Kiváló tanulmányi munka (legalább jeles rendűnek kell lennie az utolsó 2-3 évben);  

• OKTV-n a döntőben eredményes szereplés, tisztességes helytállás, vagy az OKTV-n 
a 2. fordulóba jutás;  

• A különböző városi, megyei, országos szintű rendezvényeken, versenyeken, 
pályázatokon mindent megtesz a sikerért, öregbíti iskolája hírnevét;  

• Tanáraival, az iskola dolgozóival, iskolatársaival szemben példamutató, tisztelettudó;  

• Kölcsey-s diákhoz méltóan viselkedik az iskola falain kívül is;  

A díjat nem adjuk ki abban az estben, ha nincs olyan tanuló, aki megfelel a feltételeknek. 
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II.  TERMÉSZETTUDOMÁNYI-DÍJ  

Alkategóriák:  

1. Matematika- díj 

9-12. évfolyamon értékelhető eredmények: 

(megj.:a 7.8.évfolyamos eredményeket pontegyenlőség esetén vegyük figyelembe) 

- Megyei verseny  l-6.helyezés  
(megj. összevont kat.; spec. matekosokkal versenyzünk) 

- Gordiusz verseny  megyei 1-10.helyezés, országos 1-15-hely 
- Kenguru verseny  megyei 1-10.helyezés, országos 1-15.hely 
- Arany Dániel matematikaverseny  

II.ford.jutott, III.ford.ba jutott, országos helyezés 
- OKTV    II.ford.jutott III.ford. 
- 4 megye   versenyének döntőjébe jutott; 1-6.helyezés 

(Zala,Vas,Tolna,Baranya) 

A tanuló megkaphatja a díjat,ha 

- Országos helyezést ért el,  
vagy 

- Országos döntőbe jutott (Arany D.,OKTV ) és mellette van megyei helyezése is, 
 vagy 

- A 4 megye versenyének döntőjében (megyei 1-6.helyezett jut be) 1-6.helyen végzett, 
vagy 

- Megyei szintű versenyen legalább kétszer megyei 1.2.3. ill. Kenguru vagy Gordiusz 
versenyen 1-6.helyen végzett („dobogós helyek").  
vagy  

- Megyei szintű versenyen legalább kétszer megyei l-6. ill. Kenguru vagy Gordiusz 
versenyen 1-10.helyen végzett és mellette legalább egyszer bejutott országos verseny 
második fordulójába (vagy 7.8. évf.-on is voltak dicséretes eredményei). 

Több jelölt között a Matematika Munkaközösség dönt, ha szükséges, akkor pontozással 
(egy lehetséges pontozási javaslat az alábbi mellékletben). 

Indokolt esetben a díj megosztható. 

Ha nem kapja meg a tanuló a díjat, de vannak érdemei, akkor az lehetőség szerint a 
Term. Tud. díj odaítélésénél jelentsen számára előnyt. 
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Melléklet 

Pontozási javaslat. 

Megyei verseny 1-6-ig:  30, 25, 20,15, 10, 5 pont 

Gordiusz  megyei 1-10-ig:  30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 pont  

országos helyezés(l-15):  40-60 pont 

/ Megj.: Egymástól független, mert a verseny kétfordulós, 
  a megyei helyezettek jutnak a II. fordulóba, ott újabb verseny./ 

Kenguru megyei 1-10-ig: 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 pont vagy 
országos helyezés(1-15): 40-60 pont 

// Megj.: A verseny egyfordulós, ha pontszáma alapján országos helyezett, 
    akkor a megyei helyezésért ne kapjon külön pontot. 

Arany D.,OKTV II. ford. jut: 20 pont 

                               III. ford. jut. 40 pont 

   Országos helyezés: 60-100 pont 

         4 megye országos döntő: 40 -60 pont 

Izsák mat. verseny helyezésért: 20-40 pont 

2. Fizika, informatika-díj 

Az a tanuló kaphatja, aki az,utolsó 4 évfolyamon sikeresen képviselte iskolánkat. Legalább két 
alkalommal megyei/területi versenyen az első három helyezett között szerepelt vagy az utolsó 
két évfolyam valamelyikén országos I./IL/III helyezett lett. Több tanuló esetén a következő 
pontozás alapján lehet dönteni: 

megyei/területi helyezés I. 3 pont 
országos döntőbe jutott: II.  

III.  

2 pont 

1 pont 

országos helyezések: 1. 16 pont 
 II.  

III.  

14 pont 

12 pont 

Azonos pontszámok esetén - szaktanári javaslatra - az iskolában végzett tevékenység legyen a 
döntő. 
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3. Biológia, kémia, földrajz 

A díjat az a végzős tanuló kaphatja meg, aki biológia, kémia, vagy földrajz 
tantárgyakból az OKTV döntőjébe jutva sikeresen teljesíti a követelményeket. 

Az a diák, aki bejut az OKTV-n a 2. fordulóba. 

Az a végzős tanuló is jogosult lehet a díjra, aki a gimnáziumi évek alatt 
eredményesen szerepel a megyei szervezésű tanulmányi versenyen bármelyik tantárgyból / 
1-3. hely /. Nagy eséllyel pályázhat az elismerésre az a végzős jelölt is, aki elkötelezett 
természet-és környezetvédő, és mindent megtesz annak érdekében, hogy tudását különböző 
helyi, országos és nemzetközi pályázatokon, komplex természettudományos versenyeken is 
kamatoztassa. 
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III. IDEGENNYELVI- DÍJ 

Alkategóriák:  

1. A német munkaközösség eljárása a német, ill. francia nyelvből legtehetségesebb 
tanuló kiválasztásánál 

1. A munkaközösség szaktanárai terjesztik be a munkaközösség elé német, ill. francia 
nyelvből azokat a végzős tanulókat a megfelelő indoklással együtt, akik verseny, 
tanulmányi, ill. a nyelvért vállalt tevékenységükkel a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
képviseletében utolsó éves tanulmányukig kimagasló eredményeket értek el. 

2. A szaktanároknak április 10-ig kell eljuttatniuk a munkaközösség-vezetőhöz írásban 
a javaslataikat a megfelelő indoklással, az eredmények felsorolásával.  

3. A munkaközösség-vezető április 20-ig egy munkaközösségi foglalkozást hív össze, 
ahol, ismerteti a hozzá benyújtott javaslatokat. 

 4. A munkaközösség többségi szavazással dönt a legtehetségesebb tanuló kiválasztásáról. 

5. A munkaközösség-vezető haladéktalanul továbbítja az iskola vezetőségének a 
munkaközösség döntését az indoklással együtt, a tanuló így jogosulttá válik a 
megfelelő tantestületi jutalmazásra. 

6. Az iskola vezetése gondoskodik a díj ballagási ünnepségén történő átadásáról. 

A legtehetségesebb tanuló kiválasztásának szempontrendszere: 

1. A szaktanárok csak utolsó éves (végzős) tanulót terjeszthetnek be a munkaközösségnek 
német, ill. francia nyelvből. 

2. A díj odaítélésénél nemcsak az utolsó tanév, hanem az azt megelőző évek tanulmányi 
és versenyeredményeit is figyelembe kell venni. 

3. A legtehetségesebb tanuló kiválasztásánál súlyozottan kell tekintettel lenni az 
országos jelentőségű versenyeredményekre, így OKTV, stb. 

4. A kiválasztásnál tekintettel kell lenni arra, hogy a tanuló milyen tevékenységeket 
folytatott a német, ill. francia nyelv társadalmi, közösségi népszerűsítése érdekében. 

A szavazás menete: 

A munkaközösség a munkaközösség-vezető által e célból összehívott 
munkaközösségi megbeszélésen megvitatja és szóban, egymással egyeztetve 
dönt a megfelelő tanuló kiválasztásáról, aki a díjat kapja. 
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2. Az angol /olasz nyelvi díj odaítélésének kritériumai 

- Kiemelkedő tanulmányi munka az idegen nyelv területén 

és 

- Az idegen nyelv kiemelkedő szintű elsajátítása 

és 

- Megyei 1-3 és/vagy országos/regionális versenyeken (OKTV/civilizációs 

verseny/angol dráma verseny) elért eredmény/helyezés 

és/vagy 

- Angol nyelvű projektekben való részvétel (iskola képviselete külföldön vagy 

konferencián) 

és/vagy 

- Kiemelkedő civilizációs munka/drámacsoportban való részvétel/szereplés 
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IV. HUMÁN- DÍJ 

Alkategóriák:  

1. Magyar nyelv- és irodalom 
- Kiemelkedő tanulmányi és kulturális munka 

- Megyei 1-3. és/vagy országos/regionális versenyeken elért eredmények 
2. Vers- és próza 

- Vers- és prózamondó versenyeken való eredményes szereplés 

- Dráma és színjátszás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény 
- Alkotói tevékenység 

3. Történelem 

- Kiemelkedő tanulmányi munka 

- Megyei 1-3. és/vagy országos/regionális versenyeken elért eredmények - 
Díjazott pályamunkák 

4. Filozófia, etika 

- Kiemelkedő tanulmányi és kulturális munka 

- Megyei 1-3. és/vagy országos/regionális versenyeken elért eredmények 
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V. MŰVÉSZETI-DÍJ 

Alkategóriák:  

1. Zene 

a.  hangszeres 

b.  énekes 

A díjat az a tanuló kaphatja, aki rendszeres szereplője az iskola műsoroknak, méltón képviseli 
iskoláját a városi, megyei rendezvényeken, és lehetőség szerint aktívan részt vesz a 
meghirdetett országos versenyeken. 

2. Képző- és alkotóművészet 

A díj annak a tanulónak adományozható, aki a gimnáziumi évek alatt folyamatosan részt vesz 
a szakköri foglalkozásokon. 

Törekszik arra, hogy önálló műveivel mindig megjelenjen az iskolai és a városi kiállításokon. 
A tantárgyi OKTV-n legalább a 2. fordulóba jut, illetve más országos, megyei, városi 
versenyeken eredményesen szerepel. 

A tanuló a továbbtanulásánál célirányosan koncentrál a vizuális kultúra felé. 

3. Film- és média 

A díj a film- és média területén végzett alkotótevékenységért, pályázatokon és versenyeken 
való eredményes szereplésért adományozható. 

4. Mozgásművészet 

A tánc területén kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkezők, az iskolai, városi, országos 
versenyeken rendszeresen fellépők kaphatják. 
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VI.  SPORT- DÍJ 

A Kölcsey Gimnázium jó sportolója címre a következő kritériumok szerint jelöljük a 
tanulókat: 

- A díjat az a végzős diák kaphatja, aki a gimnáziumi évek alatt mindvégig sportol külső 
sportegyesületben vagy az iskola Diáksport Egyesületében 

és 

- A kiemelkedő eredményeken túl sportszerűen viselkedett és magatartása, sporthoz való 
hozzáállása példaértékű az alsóbb évfolyamok tanulói számára vagy 

A gimnáziumi évek alatt kiemelkedő eredményeket ért el a diákolimpiákon 

• megyei 1. helyezés 

• országos 1-4. helyezés 

• országos döntő 1-8. helyezés 
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VII. KIVÁLÓ TANULMÁNYI MUNKÁÉRT- DÍJ 

A díjat az a végzős tanuló kaphatja meg, aki a gimnáziumi évek alatt / 4-5-6 év / mindvégig 
legalább jeles eredménnyel rendelkezett. 

Az, akinek nemcsak tanulmányi eredménye, hanem magatartása is példaértékű az 
alsóbb évfolyamok tanulói számára. 

Valamennyi díjazott tanuló fényképe, neve, a végzés éve felkerül az iskolai 
Dicsőségtáblára. 


