1. SZ. MELLÉKLET
Iskolai jutalmazási rendszer
A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI
"Az iskola tanulói kiemelkedő tanulmányi munkájukért, sporteredményükért dicséretben és
jutalomban részesülhetnek" (SZMSZ)
ÍRÁSBELI EGYÉNI ELISMERÉSEK
- szaktanári dicséret (tanulmányi munkáért, megyei versenyre való bejutás, stb.)
- osztályfőnöki dicséret (osztályrendezvényért, jelentős osztálymunkáért, iskolai versenyért,
szereplésért stb.)
- igazgatói dicséret (országos versenyen döntőbe jutásért, megyei verseny első 3 helyezéséért,
felsőfokú nyelvvizsgáért, nemzetközi versenyen szereplő énekkari tagságért, területi
sportversenyen elért győzelemért stb.)
- nevelőtestületi dicséret (országos versenyen, pályázaton és vetélkedőn elért 1-10.
helyezésért, nemzetközi versenyen szereplő sport, vagy énekkari tagságért, sportversenyen
országos bajnokságok 1-6. helyezéséért, valamint kitűnő vagy jeles tanulmányi és legalább a
tantárgyak (nem fakultációs) feléből megszerzett dicséretes eredményért, stb.)
Ezeket az egyéni elismeréseket be kell írni a tanulók ellenőrző könyvébe harmadik fokozattól
kezdődően pedig és az osztálynaplóba is. A nevelőtestületi dicséretet jegyzőkönyvbe kell
foglalni, megfelelő záradék formájában a törzslapra és a bizonyítványba is be kell jegyezni,
valamint a megjelenő évkönyvben fel kell sorolni a tanulók nevét.
A TÁRGYJUTALOMMAL (KUPA, KÖNYV, PÉNZ, OKLEVÉL) JÁRÓ EGYÉNI ELISMERÉSEK
I. Kossuth Gimnáziumért Díj
1. Kossuth Gimnáziumért Díj adományozható
a gimnázium 12. osztályos tanulójának, akinek a 9-12. évfolyamon magatartása és szorgalma,
példás,
tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő,
legalább egy nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett
és
az OKTV (vagy az Oktatási Közlönyben meghirdetett az OM által támogatott tanulmányi
verseny) döntőjében az első 10 hely egyikén végzett
vagy
tanulmányi munkáján túl magas színvonalú kulturális munkát végzett. (A 9-12. évfolyamon
legalább 3 tanéven keresztül az iskolai rendezvényeken kiemelkedő színvonalon szerepelt,
irodalmi/művészeti versenyen/bemutatón 1-3. helyezést ért el vagy énekkari munkája
kiemelkedő volt.)
vagy
kiemelkedő sporttevékenységével (A 9-12. évfolyamon legalább 3 tanéven keresztül az
iskolai és/vagy az iskolán kívüli szakosztályban sportolt, megyei 1. vagy országos 1-6.
helyezést ért el egyéni vagy csoportos kategóriában.) hozzájárult az iskola jó hírnevének,
országos ill. határon túli elismertségének növeléséhez.
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2. A Díj leírása:
a.) Kossuth Gimnázium jelvénye díszdobozban. Az érem alatt, rézlapon a díjazott neve és
az odaítélés évszáma olvasható.
b.) Díszoklevél. A4 méretű, Nagy László Lázár által készített oklevél, amelyet a gimnázium
viaszpecsétje és nemzeti színű szalag díszít.
A Díszoklevelet sorszámmal kell ellátni.
A díszoklevél szövege:
(DÍSZ)OKLEVÉL
………….. 12. … osztályos tanulónak a nevelőtestület a Kossuth Gimnáziumért Díj-at
adományozta, a gimnáziumi tanulmányai alatt nyújtott példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, kimagasló tanulmányi eredményéért és az …….. Versenyen (a megfelelőt pl.
OKTV beírni) elért … helyezésért/magas színvonalú kulturális/sporttevékenységéért,
amellyel hozzájárult az iskola jó hírnevének, növeléséhez.
Cegléd, ……………………….. p.h. …………………… igazgató
c.) Pénzjutalom. A Díjjal járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér 50%-a, amelyet a
Kossuth Gimnáziumért Alapítvány számlájára befolyt összegből finanszírozunk.
3. A Díjat tanévenként legfeljebb 2 tanuló kaphatja meg.
4. A Díj odaítélésére a nevelőtestület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatot írásban,
részletes indoklással minden tanévben április 15-ig az iskola igazgatójának kell benyújtani.
5. A benyújtott javaslatokról a nevelőtestület titkos szavazással hoz döntést.
6. A Díjat a ballagási ünnepségen a gimnázium igazgatója vagy megbízottja adja át.
II. Nevelőtestületi döntés alapján odaítélt, de „külső” alapítású kitüntetések.
Ambassador-díj
Az Ambassador Alapítvány díjával a nyolcosztályos képzésben résztvevő, a 8. ill. a 12.
osztály befejezésekor, 2-2 kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású és az idegen
nyelvekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazható.
A díjat, könyv- és pénzjutalom formájában a ballagási és az év végi ünnepségen kell átadni. A
jutalom mértéke nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 50 %-a.
A felterjesztést az osztályfőnök készíti el a szaktanárok véleményének kikérésével. Az
odaítélésről a tantestület az osztályozó konferencián dönt. A jutalmazottak nevét a tantestület
javaslatára a kuratórium hagyja jóvá. A díjat a klub mindenkori elnöke adja át.
CEGÖDE-díj
A ceglédi Kossuth Gimnázium 1968-ban végzett IV.c osztálya a 20. érettségi találkozójuk
alkalmával az intézet, a tanári kar iránti tiszteletük és hálájuk jeléül alapítványt hozott létre
CEGÖDE 68 néven.
Az alapítvány célja: a gimnázium diákjai közül minden évben egyszer az intézet jó hírnevét
teljesítményükkel növelő, kiemelkedő tanulmányi, vagy sporteredményt elért diákok
jutalmazása a CEGÖDE-díjjal. A díj az alapítványba befizetett összeg éves kamatából kerül
kifizetésre. A pénzjutalomra bármelyik évfolyam tanulója felterjeszthető.
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A jutalmazásra érdemesnek tartott tanulókról az osztályfőnöki ill. szaktanári vélemény alapján
a tantestület szavaz. Ennek figyelembe vételével dönt az odaítélésről az alapítvány
kuratóriuma.
A díjra érdemes tanulókról a jellemzést a 12. évfolyam osztályozó értekezlete előtt két héttel
kell elkészíteni. A kuratórium a ballagási ünnepségen hirdeti ki az eredményt.
Traub-díj
Az 1921-ben érettségizett dr. Traub István édesapja tiszteletére díjat alapított, jeles vagy
kitűnő tanulmányi eredményű, példás magatartású gimnazista jutalmazására, aki a humán
tárgyakból kimagasló eredményt ért el. Kérésének megfelelően, ha a tanuló magyar irodalom
tárgyból ért el kimagasló eredményt, akkor a díjat egykori magyar tanárának emlékére Simon
László-díjként kell kiadni.
A díjat - oklevél és pénzjutalom - bármelyik évfolyam tanulója megkaphatja, de az elmúlt
években döntően az utolsó éves diákok közül választottunk díjazottat. Az előterjesztést
írásban az osztályfőnök készíti el, a szaktanárok véleményének figyelembe vételével. A
döntést a tantestület a ballagás előtti osztályozó értekezleten hozza meg.
JÓ TANULÓ –JÓ SPORTOLÓ DÍJ
Az 1956-ban érettségizett 4.a osztály alapította. A díjazott tanuló oklevelet és vándorserleget
kap. A serlegre évente rávésetjük a díjazott tanuló nevét, osztályát és az évszámot.
Évente egy végzős tanuló veheti át, aki kimagasló teljesítményt nyújtott a tanulás és a sport
területén egyaránt.
Tanulmányi feltételek:
4,3 vagy e feletti tanulmányi átlag,
nem lehet elégséges osztályzata,
nem lehet közepes osztályzata a kötelező és az általa választott érettségi tárgyakból.
Sporteredmények:
bármely sportágban elért megyei III. vagy ennél jobb helyezés.
A javaslatokat írásban kell elkészíteni. A jellemzéseket az osztályfőnök vagy a testnevelő
tanár is beadhatja. Érdemes előtte egyeztetni!
Az odaítélésről a tantestület dönt a májusi osztályozó értekezleten.
Velkey Imre Alapítvány könyvjutalma
Az 1959-ben érettségizett 4.d osztály alapította, a magyar nyelv és irodalomban átlagon felül
teljesítő, illetve a történelemben jeleskedő diákok könyvajándék formájában történő
jutalmazására
A tanulókról az osztályfőnök, a magyar és történelem szakos tanárral egyeztetve írásbeli
jellemzést készít.
A májusi osztályozó értekezleten a tantestület dönt arról, hogy mennyi könyvet ad ki a
végzősöknek és az alsóbb évfolyamosoknak. A díjalapítótól az elmúlt években 10-15 könyvet
kaptunk. A végzősök díjazottjairól a májusi, a többiekről a júniusi osztályozó értekezleten
határozunk.
A díjazottak névsorát ill. a felterjesztéseket jegyzőkönyvbe kell foglalni, valamint a
jutalmazott tanulók nevét a megjelenő értesítőben rövid jellemzés és fotó kíséretében közölni
kell.
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III. Könyvjutalom
1. Könyvjutalomban részesíthető:
5-12. évfolyam
kitűnő tanulmányi eredményű
vagy
egyéni teljesítményért nevelőtestületi dicséretben részesült
vagy
országos tanulmányi vagy sport versenyen döntőbe jutott tanuló
8. és 12. évfolyam
jeles tanulmányi eredményű és egyéb területen 3-4 éven át kiemelkedő teljesítményt
nyújtó tanuló
12. évfolyam
4-8 éven át a sport, az énekkar, a kultúra, a DÖK, az osztályközösség terén kimagasló
munkát végző tanuló
2. A könyvjutalomban részesülő tanuló oklevelet is kap az Oklevél adományozásának
megfelelően. Lsd. IV. pont.
3. A könyvvel jutalmazandó tanulókról az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok
véleményének figyelembe vételével írásban, rövid indoklás kíséretében tesz javaslatot. A
javaslatokat legkésőbb az osztályozó értekezleten kell ismertetni. Az osztályban tanító tanárok
az egyéb jutalmazási formákkal összhangban véleményezik (vitás esetben szavaznak) a
könyvjutalomra vonatkozó javaslatokat.
4. A könyvjutalmat a ballagási ünnepségen vagy az évzáró ünnepségen a gimnázium
igazgatója vagy megbízottja adja át.
5. A könyvek megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet a Kossuth Gimnáziumért
Alapítványba befolyt 1% ill. egyéb szponzori támogatás és az iskolai költségvetés biztosítja.
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IV. Oklevél
1. Oklevél adományozható a gimnázium 5-12. évfolyamos tanulójának, aki a következő
kategóriákban az alább felsorolt és részletezett feltételeknek megfelel:
A.) Oklevél adományozható a tanulmányi munkáért
a 4,5 –5 közötti tanulmányi átlagú,
és/vagy az OKTV-n, vagy egyéb országos kiírású tanulmányi versenyen a második fordulóba
jutott diáknak.
B.) Oklevél adományozható kulturális tevékenységért
az iskolai rendezvényeken való kiemelkedő színvonalú szereplésért, prózamondó- vagy
szavaló- vagy szónoklatversenyen vagy diákírói vagy diákköltői vagy képzőművészeti
találkozón, bemutatón elért 1-3. helyezésért vagy kiemelkedő egyéni énekkari munkáért.
C.) Oklevél adományozható a sporttevékenységért
az iskolai és az iskolán kívüli szakosztályokban sportoló diákoknak a megyei 1. vagy az
országos 1-6. helyezésért egyéni vagy csoportos kategóriákban egyaránt.
D.) Oklevél adományozható a közösségi munkáért
az iskolai és/vagy osztályközösségben (osztályonként legfeljebb 3 fő) végzett kiemelkedő
diákönkormányzati munkáért
2. Díszoklevelet kap a tanuló, ha az A. kategória mindkét feltételének eleget tesz
és még bármely további, B.,C., D. kategóriában oklevéllel jutalmazható.
Díszoklevéllel ismerjük el - a 8. és a 12. évfolyamon - a folyamatosan kiemelkedő (3-4 éven
át kitűnő) tanulmányi munkát is.
Ha a tanuló a B., C., D. kategóriák feltételei közül egyszerre többnek is megfelel, akkor is
csak egy Oklevelet kap.
3. Az Oklevél leírása
A.) OKLEVÉL
A4 méretű, Nagy László Lázár által készített oklevél.
B.) DÍSZOKLEVÉL
A4 méretű, Nagy László Lázár által készített oklevél, amelyet a gimnázium viaszpecsétje és
nemzeti színű szalag díszít.
A Díszoklevelet sorszámmal kell ellátni.
Az Oklevél szövege:
(DÍSZ)OKLEVÉL
…………… (név) …… osztályos tanulónak kiemelkedő ………(tanulmányi, kulturális, sport,
közösségi, egyéb- a megfelelő kategóriát/pontos szöveget kell beírni)
munkájáért/tevékenységért. Cegléd, ……………………….. p.h. …………………… igazgató
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4. A(z) (Dísz)oklevél odaítélésére a nevelőtestület bármely tagja javaslatot tehet. A
javaslatokat legkésőbb az osztályozó értekezlet megkezdésig kell írásban, a tanuló nevének és
az oklevélre kerülő szövegnek a pontos megfogalmazásával az igazgatóságnak leadni.
A javaslatokat az osztályozó értekezleten az osztályban tanító tanárok előtt ismertetni kell.
Ha tanuló magatartása ellen tanévközben kifogás merült fel, magatartása változó/rossz, akkor
a nevelőtestület (az osztályban tanító tanárok) mérlegeli (a nyíltan szavaz) a (Dísz)oklevél
adományozását.
5. A Díszoklevelet az évzáró ünnepségen vagy a ballagáson az iskola igazgatója vagy
megbízottja, az Oklevelet az osztályfőnök az év végi bizonyítvánnyal együtt adja át.
6. A(z) (Dísz)oklevelek költségfinanszírozását az 1%-ból lehet előteremteni.

EGYÉB ELISMERÉSI FORMÁK
-

az OKTV 1-10. helyezettjének fényképét valamint a döntőbe jutott tanulók névsorát el
kell helyezni az első emeleti falon
a sportversenyek 1-10. helyezettjének névsorát (tablóját) a tornaterem melletti falon
kell elhelyezni

Közösségek kitüntetése
- Éneklő osztályok versenye arany, ezüst, bronz fokozatú minősítés
- A Kossuth-versenyen résztvevő tanulók és közösségek eredményes szereplésükért
díjazásban és Kossuth-emlékplakettben részesülnek
- Elismerő oklevél az osztályoknak az egészségügyi és sportnapon való szereplésért.
- Elismerő oklevél a terem tisztasági – díszítési versenyen való szereplésért.
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A GIMNÁZIUM TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATÓ SZEMÉLYEK ÉS
SZERVEZETEK ELISMERÉSE
Emléklap
1. Emléklap adományozható annak a gimnáziumot támogató személynek/szervezetnek, aki az
iskola oktató-nevelő munkáját tevékenységével (pl. szponzorálás, eszközök-könyvek
adományozása, SZMK munka, érettségi találkozó szervezés, tanterem díszítés-felújítás)
támogatta.
2. Az Emléklap leírása
A4 méretű, Nagy László Lázár által készített oklevél, amelynek szövege:
EMLÉKLAP
………………………. (név) a Kossuth Lajos Gimnázium oktató-nevelő munkájához nyújtott
segítségért. Cegléd, ……………………….. p.h. …………………… igazgató
3. Emléklap adományozására a nevelőtestület minden tagja javaslatot tehet. A javaslatot
írásban, az Emléklap pontos szövegének megfogalmazásával az igazgatónak kell benyújtani.
Az Emléklap odaítéléséről az igazgató dönt.
4. Az Emléklap átadásának formájáról az igazgató dönt, átadása az iskola/osztály (ünnepi)
rendezvényein is történhet.
5. Az Emléklapot a gimnázium igazgatója vagy az általa felkért személy adja át.
 
Záró rendelkezés
A jutalmazási rendszer felülvizsgálatára 3 évenként kerül sor.

7

