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1. A kiemelkedő (tanulmányi, művészeti, sport, közösségi) eredményeket, 

teljesítményeket iskolai dicsérettel, illetve jutalommal lehet elismerni. 

2. Az elismerés alapja: 

a) kiemelkedő és/vagy tartós magasszintű iskolai tanulmányi teljesítmény 

b) kiemelkedő tanulmányi verseny eredmény(ek) 

c) kimagasló sport- vagy művészeti eredmény 

d) az iskola hírnevét öregbítő cselekedet vagy tevékenység 

e) a közösség érdekében vállalt feladat(ok) példás teljesítése 

3. Az elismerés formái: 

a) dicséret és/vagy jutalom 

b) szóbeli vagy írásbeli 

c) egyéni vagy csoportos 

d) évközi, tanév végi vagy tanulmányokat záró 

e) kisebb vagy nagyobb közösség(ek) előtti 

4. A dicséret fajtái: 

a) Szaktanári dicsérettel lehet elismerni egy időszak vagy az egész 

tanév során az elméleti foglalkozásokon nyújtott kiváló 

teljesítményt, illetve tanulmányi eredményt. 
Adható szóban vagy írásban. 

b) Osztályfőnöki és igazgatói dicsérettel elsősorban az osztály-, illetve 

az iskolaközösség érdekében végzett (tanulmányi, közösségi, sport, 

művészeti stb.) tevékenységet, példás magatartást és/vagy 

szorgalmat lehet elismerni. 

Különösen indokolt az alábbiak esetén: 

o félévkor vagy a tanév végén több tantárgyból nyújtott kiváló 
tanulmányi teljesítmény 

o megbízatások többszöri vállalása, színvonalas elvégzése 

o osztály- és iskolai rendezvényeken való közreműködés 
Adható szóban vagy írásban, az osztály nyilvánossága előtt. 

c) Igazgatói dicsérettel lehet elismerni az iskolai szinten kiemelkedő 

és/vagy alkalmi magasszintű tanulmányi, sport, művészeti stb. 

eredmény(eke)t, példamutató kötelezettségteljesítést, közösségi 

munkát. 

Különösen indokolt az alábbiak esetén: 

o félévkor vagy a tanév végén több tantárgyból nyújtott kiváló 
tanulmányi teljesítmény 

o megbízatások többszöri vállalása, színvonalas elvégzése 

o városi, megyei, területi szintű versenyeken helyezés 

Írásban adható az iskola nyilvánossága előtt (iskolai 

ünnepélyen, illetve körözvény útján). 

d) Nevelőtestületi dicsérettel lehet elismerni az országos szinten 

kiemelkedő és/vagy tartós magasszintű tanulmányi, művészeti, sport 

stb. eredmény(eke)t, továbbá a tanuló egész tanévi példamutató 

magatartását, szorgalmát, illetve közösségi munkáját.  

Csak írásban (oklevéllel), a tanév végén, az egész iskola 

nyilvánossága előtt adható.  
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Azok a végzős tanulók, akik tanulmányi idejük alatt végig kitűnő 

eredményt értek el a „Soproni Széchenyi István Gimnázium kitűnő 

tanulója” elismerő oklevelet és könyvjutalmat kapnak. 

           4.1.  A szóbeli dicséretek elsősorban az évközi alkalmi vagy rövidebb távú  

                   teljesítmények elismerését szolgálják. 

4.2. Az évközi írásbeli osztályfőnöki és szaktanári dicséreteket az elektronikus  

       naplóba, a tanév végi nevelőtestületi dicséreteket a bizonyítványba is be kell 

       jegyezni. 

5. A jutalmazás formái: 

a) könyv- vagy tárgyjutalom 

b) jutalomkirándulás vagy üdülés (egyéni vagy csoportos) 

c) iskolai díj (Gróf Széchenyi István Nagydíj, Dér-őr díj) 

                             Gróf Széchenyi István Nagydíj (a volt Nívó-díj): a ballagó évfolyam  

                             év végi osztályozó értekezletén a nevelőtestület döntése alapján 

                             tanévenként egy végzős tanulónak adható. A kitüntetendő  

                             tanuló személyére a Diákönkormányzat javaslatát is ki kell kérni.  

                             Az a diák kaphatja meg ezt a kitüntetést, aki gimnáziumi évei  

                             során kivételes, páratlan, mintateremtő tevékenységével a tanárok  

                             és tanulók elismerését vívta ki. Hozzájárult az iskola hírnevének   

                             öregbítéséhez, magatartása, munkája irányadó lehet az alsóbb évfo- 

                             lyamok számára. 

Dér-őr díj: 9. évfolyamos tanulók közül kerül kiválasztásra egy 

díjazott, aki a tanév végén legalább 5 tantárgyból jeles eredményt ér 

el; aktív érdeklődést tanúsít tantárgyi keretben nem értékelt 

kulturális területeken (legalább két megkülönböztethető ágazatban); 

legalább egy területen az átlagból kiváló – dokumentálható - 

eredményt tud felmutatni. Ha egy adott esztendőben a 9. 

évfolyamból nem akad a kritériumnak megfelelő tanuló, akkor lehet 

a díjazott 8. vagy 10. évfolyamos tanuló.  

d) egyéb (pl. belépőjegy) 

6. Dicséretre és jutalomra javaslatot tehetnek: 

a) a pedagógusok (különösen az osztályfőnök) 

b) tanulók, valamint közösségeik 

c) iskolán kívüli szervezet vagy egyesület 

7. Az igazgatói és nevelőtestületi dicséretre, illetve tárgyjutalomra vonatkozó 

javaslatot az előterjesztő írásban adja le, az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon. 

Az előterjesztés tartalmazza: 

a) a jutalom fajtájára vonatkozó javaslatot 

b) a dicséret indoklását 

c) a javaslattevő megnevezését (ha más kérte fel az előterjesztőt) 

d) a dicséret kihirdetésének, illetve a jutalom átadásának időpontjára és 

módjára vonatkozó javaslatot. 

8. Abban a rendkívüli esetben, ha a valamilyen szempontból dicséretre és/vagy 

jutalmazásra érdemesült tanuló súlyos magatartási, fegyelmi vétséget követett el az 

adott tanévben, a dicséret és/vagy a jutalmazás odaítélését a konkrét helyzet alapján 

mérlegelni kell. 


