
A Házirend 2. sz. melléklete    

    

Noszlopy- és alapítványi díjak odaítélésének szabályzata    
    

    

I.    Noszlopy – díj odaítélésének szabályzata    

    

A Noszlopy díjas diákok Noszlopy plakett és oklevél elismerésben részesülnek.    

Noszlopy- díj elismerést az intézmény azon nyolcadik évfolyamos diákjai 

kaphatnak, akik munkájukkal azt kiérdemelték és a nevelőtestület által kidolgozott 

szempontsornak megfelelnek, egyes díjaknál létszámhatártól függetlenül. Amely 

tanévben adott díjra nincs érdemes jelölt, úgy azt nem adjuk ki. Javaslatot az 

osztályfőnök tesz a kitüntetés adományozásáról, határozatra a nevelőtestület 

egyetértése mellett emelkedik.    

A székhelyintézmény ballagási és tanévzáró ünnepségén kerül sor a négy alapdíj 

(Noszlopy – díj az iskola legjobb tanulójának/Noszlopy – díj az iskola legjobb 

sportolójának/Noszlopy- díj a közösségért végzett munkáért/ Noszlopy- díj 

kiemelkedő művészeti munkáért), illetve ezek kombinációival származtatott 

összetett elismerések átadására.   

Az összetett díjak esetében is egy darab plakett adható át a jutalmazott részére, 

az összevonásra került kategóriák az oklevélen kerülnek feltüntetésre.  A 

díjösszevonás esetén minden összevonásra kerülő kategóriához rendelt 

kritériumrendszert a kitüntetettnek teljesítenie kell. A díjösszevonások esetében 

is alkalmazni kell a kategóriákra vonatkozó kiadhatósági számkorlátot.    

(A nevelőtestület 2022. 05. 09-én megtartott munkaértekezleti döntése értelmében a világjárvány miatt 

a 2021/2022-es tanévben az elért versenyeredményeket 3. osztálytól vesszük figyelembe, s elegendő 

feltétel a 3-8. osztály során 2 tanévben elért eredmény, melynek egyike lehet az alsó tagozaton 

megszerzett helyezés is.)  

Az alábbi feltételeknek minden díjazott tanuló meg kell feleljen:    

• Nyolc tanéven át szorgalmasan tanult, s képességeihez mérten jó tanulmányi 

eredményt ért el; tudását állandó önműveléssel folyamatosan gyarapította.    

• Valamely középfokú oktatási intézménybe érvényes felvétellel rendelkezik.    

• Jó magatartású. Társaival, felnőttekkel egyaránt tisztelettudó, kötelességeinek 

maradéktalanul eleget tett.    

• Tanórai és tanórán kívüli tevékenységei során az iskolai házirendben foglalt 

jogaival élve, kötelezettségét betartva a közösség érdekében cselekedett.    

• Diáktársai körében pozitív emberi és közösségi jellemvonásai alapján- 

megbecsülésnek örvend.     

    



  

  

  

  

  Noszlopy – díj az iskola legjobb tanulójának    

    

Követelmények:    

• Az iskolánk Pedagógiai programjában, helyi tantervében meghatározott 

műveltségi anyagot a lehető legmagasabb szinten elsajátította, tudását állandó 

önműveléssel folyamatosan gyarapította.   

• Tanulmányi eredménye a 3 - 8. osztály során egyetlen évben sem volt rosszabb 

4,7 -nél, és legfeljebb készségtantárgyakból volt jelesnél gyengébb osztályzata, 

mely a közepes szintnél nem lehet rosszabb.    

• Részt vett megyei és országos tanulmányi versenyeken, ahol eredményesen 

szerepelt, ezzel öregbítette iskolánk hírnevét. A felső tagozat alatt legalább 

három tanévben ért el minimum megyei I- VI. helyezést. Ha rendszeresen 

csapatversenyeken indult, rendelkezzen legalább egy egyéni tanulmányi 

versenyeredménnyel is.   

• Érdeklődési körének megfelelően részt vett a tanórán kívüli tehetséggondozó 

foglalkozásokon.   

• Tudatosan készült a középiskola, illetve pályaválasztásra.    

    

2. Noszlopy – díj az iskola legjobb sportolójának    

    

Követelmények:    

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

országos szervezésű diákolimpiai, valamint a testnevelési munkaközösség 

versenytervében szereplő egyéb sportrendezvényeken.   

• Az iskolai versenynaptárban szereplő megyei és országos szintű 

sporteredményei vannak. A felső tagozat alatt legalább három tanévben ért el 

Diákolimpián minimum megyei I- VI. helyezést. A diákolimpiai szereplés 

kiváltható azonos számú, a vizsgálati időszakra vonatkozó, a sport területén 

kapott városi vagy minisztériumi elismeréssel, illetve Olimpián, 

Világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon elért 1 – 10. helyezéssel.    

• Részvételével, eredményeivel hozzájárult iskolája jó hírnevének öregbítéséhez, 

dicsőséget szerzett annak.    



• A sportélet szépségéről, szeretetéről, sportolóhoz méltó módon, iskolánk 

elkötelezett diákjaként megbecsüléssel és tisztelettel vélekedik.    

• A sportélet követelményeinek szellemében él.    

• Ellenfeleivel, sporttársaival szemben sportszerű magatartást tanúsít.  

• A sportra felkészítő tanárának segítségét, véleményét, észrevételeit elfogadja.  

   

  

  

3. Noszlopy- díj kiemelkedő művészeti munkáért    

  

A kitüntetést évente legfeljebb 2 tanuló kaphatja meg, aki legalább a felső tagozat 

minden évfolyamán a székhelyintézményben tanult, miközben a Hidas Frigyes 

Alapfokú Művészeti Iskolával is tanulói jogviszonyban állt ezen időszakban. Az 

elismerés az alapfok 6. osztáIyának a végén adható. A javaslattétel joga a tanszakon 

tanító tanárokat illeti meg. A díjazott diák személyéről és a díj elnyerésének 

feltételeiről a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

összevont nevelőtestülete dönt.    

  

4. Noszlopy- díj a közösségért végzett munkáért    

A kitüntető elismerést évente 1 tanuló kaphatja meg a 8. osztály végén. Odaítéléséről 

az osztályfőnök javaslatára titkos szavazással a nevelőtestület dönt.    

    

Követelmények:    

• Az iskolánk Pedagógiai és nevelési programban meghatározott neveltségi 

kritériumoknak a lehető legmagasabb szinten megfelel.    

• Tanulmányi eredménye 3- 8. oszt. során egyetlen évben sem volt rosszabb a  

4,00- nél.    

• Tisztségviselőként részt vett a diákönkormányzat munkájában, aktívan 

közreműködött.    

• A tanulók iskolai, vagy iskolán kívüli rendezvényein szervezőként, 

lebonyolítóként, közreműködőként rendszeresen aktivizálta magát.    

    

    

    

II.    Noszlopy Alapítványi díj odaítélésének szabályzata    

    

Az Alapítványi díj elismerésben részesülő tanulók oklevél elismerésben és a    

Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány (Alapítvány) anyagi támogatásában 

részesülnek. Évente két 8. évfolyamos tanuló kaphatja meg.     



Odaítéléséről az osztályfőnök írásbeli felterjesztésére a nevelőtestület támogatása 

mellett az Alapítvány kuratóriuma dönt.    

Átadására az iskolai ballagási és tanévzáró ünnepségen kerül sor.    

    

Követelmények:    

A díjat olyan nehéz anyagi körülmények között élő tanuló kaphatja, aki:    

• Nyolc tanéven át szorgalmasan tanult, s képességeikhez mérten jó tanulmányi 

eredményt ért el; tudását állandó önműveléssel folyamatosan gyarapította.  

• Valamely középfokú oktatási intézménybe érvényes felvétellel rendelkezik.    

Kifogástalan magatartású, az iskolai közösségi életből sokoldalúan kiveszi 

részét.    

• Diáktársai körében -pozitív emberi és közösségi jellemvonásai alapján- népszerű, 

elfogadják.     

• Középiskolai továbbtanulása – szülei nehéz anyagi lehetőségei miatt – csak 

nehézségek árán valósulhat meg, s az alapítványi támogatással mindez 

megkönnyíthető  

    

  

A Szabályzatot megtárgyalta, módosította és jóváhagyta a nevelőtestület 2022. augusztus 

30 -kai értekezletén.    

    

  

Marcali, 2022. augusztus 30.    

    

  

  

                      Patkó Imre                  

                    intézményvezető   


