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                         Patkó Imre  

                     intézményvezető 
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Nevelőtestületi dicséretek megnevezése és 

adományozásának feltételei  

  

  

  

Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki országos tanulmányi, 

sport és művészeti versenyen 1-20. helyezést ért el.  

Nevelőtestületi dicséret elismerésben részesülhetnek továbbá az általános 

iskola azon 4-8. évfolyamos, a művészeti iskola 2-12. évfolyamos diákjai, 

akik munkájukkal azt az alábbi követelmények teljesítésével kiérdemelték, 

s arról az osztályfőnökük, tanulócsoportvezetőjük javaslatára a 

Nevelőtestület az osztályozó konferencián többségi szavazással döntött.  

Nevelőtestületi dicséret összevontan is adható.  

  

  

Nevelőtestületi dicséret:  

  

I. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért  

  

Követelmények:  

• Az iskolánk Pedagógiai programjában, helyi tantervében 

meghatározott műveltségi anyagot a lehető legmagasabb szinten 

elsajátította, tudását állandó önműveléssel folyamatosan gyarapította.  

Tanulmányi eredménye a tanév során nem volt rosszabb a 4,5 –nél.  

• Legalább egy tantárgyból kitűnő minősítéssel rendelkezik.  

• Részt vett körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyeken, ahol 

eredményesen szerepelt, vagy tanulmányi eredménye kitűnő: Minden 

tantárgyból jeles minősítéssel rendelkezik. Elért eredményeivel 

iskolánk hírnevét öregbítette. 

• Érdeklődési körének megfelelően részt vett a tanórán kívüli 

tehetséggondozó foglalkozásokon.  
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II. Példamutató magatartásáért   

  

Követelmények:  

• Aktivitása igen jó.  

• Közösségi munkában való részvétele példás.  

• A közösség érdekeit a sajátjánál fontosabbnak tartja.  

• Hatása a közösségre pozitív, példamutató.  

• Társaival való törődése gondos, segítőkész.  

• A házirendet pontosan betartja, és annak betartására ösztönöz.  

• Viselkedése kifogástalan.  

• Fegyelmezettsége nagyfokú.  

• Fegyelmező intézkedésben nem részesült.  

  

III. Példamutató szorgalmáért   

  

Követelmények:  

• Tanulmányi munkájának eredményessége a képességeivel arányban 

álló, azt inkább meghaladó.  

• Tanulmányi munkája igényes, törekvő.  

• Tanuláshoz való hozzáállása (attitűdje) példamutató.  

• Önellenőrzése igen jó.  

• Önálló munkavégzése igen jó.  

• Tanórai és tanórán kívüli információkat gyakran használ fel.  

• Kötelező feladatain túl is képezi magát.  

  

IV. Kiemelkedő közösségi munkájáért   

  

Követelmények:  

• Az iskolánk Pedagógiai és nevelési programban meghatározott neveltségi 

kritériumoknak magas szinten megfelel.  

• Tisztségviselőként részt vett az osztályközösség szervezésében, 

vezetésében, vagy a diákönkormányzat, valamelyik szervében (Diáktanács, 

iskolarádió, diákújság, stb.), abban aktívan közreműködött.  

• A tanulók iskolai, vagy iskolán kívüli rendezvényein szervezőként, 

lebonyolítóként, közreműködőként rendszeresen részt vett.  

• Diáktársai körében -pozitív emberi és közösségi jellemvonásai alapján- 

népszerű, elfogadják.   
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V. Kiemelkedő sport-eredményeiért  

  

Követelmények:  

• Aktívan részt vett és sikeresen szerepelt az iskolai, városi, a megyei, 

illetve az országos DSB, illetve más rendezők által szervezett 

sportrendezvényeken. Részvételével, eredményeivel hozzájárult 

iskolája jó hírnevének öregbítéséhez, dicsőséget szerzett annak.  

• Tehetségéhez, képességéhez mérten a legjobb teljesítményeket 

nyújtotta.   

• Körzeti, megyei és országos szintű sporteredményei vannak.  

• A sportélet szépségéről, szeretetéről, sportolóhoz méltó módon, 

iskolánk elkötelezett diákjaként megbecsüléssel és tisztelettel 

vélekedik.  

• Ellenfeleivel, sporttársaival szemben sportszerű magatartást tanúsít.  

  

  

VI. Kiemelkedő művészeti munkájáért  

  

Követelmények  

• Az iskolánk Pedagógiai programjában, helyi tantervében 

meghatározott műveltségi anyagot a lehető legmagasabb szinten 

elsajátította, tudását állandó önműveléssel folyamatosan gyarapította. 

Tanulmányi eredménye az év során nem rosszabb 4,8 –nél.  

• Művészeti iskolai tantárgyak legalább egyikéből kitűnő minősítéssel 

rendelkezik.  

• Részt vett körzeti, megyei és országos művészeti versenyeken, 

fesztiválokon, fellépéseken, ahol eredményesen szerepelt. Elért 

eredményeivel iskolánk hírnevét öregbítette.   

• Érdeklődési körének megfelelően részt vett a tanórán kívüli 

tehetséggondozó foglalkozásokon, bemutatókon, kiállításokon, 

táncházakon.  

• Társai között megbecsülésnek örvend.  

  

   

Marcali, 2022. augusztus 30.  

                         Patkó Imre  

                     intézményvezető 


