A Házirend 2. sz. melléklete

Noszlopy és alapítványi díjak odaítélésének szabályzata
I.

A Noszlopy – díj odaítélésének szabályzata
A Noszlopy díjas diákok Noszlopy plakett és oklevél elismerésben részesülnek.
Noszlopy- díj elismerést az iskola azon nyolcadik évfolyamos diákjai kaphatnak,
akik munkájukkal azt kiérdemelték, s 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.
Átadására az iskolai ballagási és tanévzáró ünnepségen kerül sor.
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.
• Kifogástalan magatartású. Társaival, felnőttekkel egyaránt tisztelettudó,
kötelességeinek maradéktalanul eleget tett.
• Tanórai és tanórán kívüli tevékenységei során az iskolai házirendben foglalt
jogaival élve, a közösség érdekében cselekedett.
• Diáktársai körében pozitív emberi és közösségi jellemvonásai alapjánmegbecsülésnek örvend.

1. Noszlopy – díj az iskola legjobb tanulójának és sportolójának
Az elismerésben a Noszlopy- díj az iskola legjobb tanulójának, és a Noszlopy- díj
az iskola legjobb sportolójának állított követelményeknek egyaránt megfelelő
diákok részesülnek.
2. 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. oszt.
során egyetlen évben sem volt rosszabb a 4,7 –nél, a 8. évfolyam végén
legfeljebb készségtárgyakból 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.
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3. Noszlopy – díj az iskola legjobb sportolójának
Követelmények:
• Aktívan részt vett és sikeresen szerepelt az iskolai, városi, a megyei, illetve az
országos szervezésű sportrendezvényeken.
• Részvételével, eredményeivel hozzájárult iskolája jó hírnevének öregbítéséhez,
dicsőséget szerzett annak.
• Megyei és országos szintű sporteredményei vannak. A felső tagozat alatt
legalább három tanévben ért el minimum megyei I- VI. helyezést.
• 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.

4. Noszlopy- díj kiemelkedő művészeti munkáért
A kitüntető elismerést évente 1 művészeti iskolás tanuló kaphatja meg az alapfok
6. osztályának a végén. Odaítéléséről a művészeti iskolai csoportvezetők javaslatára
titkos szavazással a Nevelőtestület dönt.
Követelmények:
• Az iskolánk Pedagógiai programjában, helyi tantervében meghatározott
műveltségi anyagot a lehető legmagasabb szinten elsajátította, tudását állandó
önműveléssel folyamatosan gyarapította. Tanulmányi eredménye a hat év során
egyetlen évben sem volt rosszabb a 4,5 –nél, a 6. tanév végén csak jeles
érdemjegye lehet.
• Részt vett megyei versenyeken, ahol I-VI helyezést ért el, regionális és országos
művészeti versenyeken, fesztiválokon, fellépéseken, ahol eredményesen
szerepelt. Elért eredményeivel iskolánk hírnevét öregbítette.
Érdeklődési
körének megfelelően részt vett a tanórán kívüli tehetséggondozó
foglalkozásokon, táncházakon.
Tudatosan készül a továbbképző
évfolyamokra, művészeti iskolai tanulmányait
a középiskola mellett is folytatja.
5. Noszlopy-díj az iskola jó tanuló, jó sportoló, kiemelkedő művészeti munkát
végző tanulójának

•

•

Az elismerésben a Noszlopy- díj az iskola legjobb tanulójának, a Noszlopy- díj
az iskola legjobb sportolójának és a Noszlopy-díj kiemelkedő művészeti
munkáért állított követelményeknek egyaránt megfelelő diákok részesülnek.
Amennyiben a Noszlopy-díj az iskola jó tanuló, jó sportoló, kiemelkedő
művészeti munkát végző tanulójának elismerés kiadásra kerül, abban az esetben
a Noszlopy-díj kiemelkedő művészeti munkáért díjat külön nem adunk ki.
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6. 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 alapjánnépszerű, elfogadják.

•

•

Középiskolai továbbtanulása -szülei nehéz anyagi lehetőségei miatt- csak
nehézségek árán valósulhat meg, s az alapítványi támogatással mindez
megkönnyíthető.

A Szabályzatot megtárgyalta és jóváhagyta a Nevelőtestület 2017. augusztus 30- i
értekezletén.
Marcali, 2017. augusztus 30.
Szilágyi István
főigazgató

