
A Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum 

jutalmazási rendszere 

 

1. ALAPELVEK 

Az intézmény évente díjakkal és címekkel jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

diákok és csoportok munkáját, ezzel megköszönve munkájukat és tovább ösztönözve őket és 

az iskola diákjait kiváló teljesítmények elérésére. 

Az ehhez szükséges forrásokat a Funk Márton Alapítvány biztosítja. A díjak 

nevelőtestületi döntés alapján kerülnek kiosztásra. 

 

1.1. Egyéni jutalmazási forma 

 Az egyéni díjakat egy keskeny, zöld zsinórra akasztható, díjanként különböző 

tervezésű, kör vagy négyzet alakú, 5 cm átmérőjű, gravírozott, átlátszó plexilap 

testesíti meg, amely mellé minden díjazottnak könyvjutalom jár. 

 A művésztanárok által tervezett, gipsz öntőformában gyártott plakett, vésettel 

vagy kristály plakett díszdobozban. (1. melléklet) 

 Utalvány 

 

1.2. Csoportos jutalmazási formák 

 egy napos jutalomkirándulás költségeinek fedezése (tanulmányi átlag, 

hiányzások) 

 vacsora meghívás (pl.: Trófea) 

 

2. A JUTALMAZÁS KRITÉRIUMAI 

 

2.1. Egyéni jutalmazás 

A jutalmazott diák 

 tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi 

 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít 

 eredményeivel, tevékenységével hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat 

 kimagasló sportteljesítményt ér el 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

 az iskolai közösség érdekében kiemelkedő, kötelességén túlmenő segítséget 

nyújt, szabadidejének feláldozásával az iskolai célok megvalósulását előmozdítja 

  



3. DÍJAK TÍPUSAI 

 

3.1. FORRAI NAGYDÍJ 

Jutalmazottak száma: 1 fő 

A jelölés feltételei: 

 példás tanulmányi átlag (min. 4,8-as évvégi átlag) 

 minimum két tantárgyból dicsérettel rendelkezik 

 sikeres nyelvvizsgával vagy 60% feletti emelt szintű nyelvi érettségivel 

rendelkezik 

 nincs igazolatlan órája 

 egy tanév alatt minimum egy versenyen való részvétel (országos 

versenyeredményekkel rendelkeznek) 

 aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken 

 példaértékű magatartás 

 kiemelkedően sokat tett a közösségért 

 

3.2. TUDÁSBAJNOK (Tanulmányi díj) 

Jutalmazottak száma: évfolyamonként maximum 2-2 fő (8 fő) 

A jelölés feltételei: 

 példás tanulmányi átlag (min. 4,6-os évvégi átlag) 

 minimum egy tantárgyból dicsérettel rendelkezik 

 nincs igazolatlan órája 

 egy tanév alatt minimum egy versenyen való részvétel 

 aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken 

 

3.3. JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ cím: 

Jutalmazottak száma: maximum 2 fő 

A jelölés feltételei: 

 példás tanulmányi átlag (min. 4,6-os év végi átlag) 

 minimum egy tantárgyból dicsérettel rendelkezik 

 nincs igazolatlan órája 

 Diákolimpián, kerületi, országos vagy nemzetközi szintű spotversenyen 

eredményesen szerepelt 

 aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken 

  



3.4. KIS CSILLAG (Közművelődési díj): 

Jutalmazottak száma: évfolyamonként maximum 2-2 fő (8 fő) 

A jelölés feltételei: 

 jó tanulmányi átlag (min. 4,0-as év végi átlag) 

 nincs igazolatlan órája 

 aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken 

 iskolai kulturális programokon jeleskedik 

 legkiválóbb irodalmárok, előadók és művészeti alkotók kitüntetése 

 

3.5. HAJNALMADÁR – (Környezettudatossági díj): 

Jutalmazottak száma: maximum 2 fő 

A jelölés feltételei: 

 jó tanulmányi átlag (min. 4,0-as év végi átlag) 

 nincs igazolatlan órája 

 aktívan részt vesz az iskolai Öko-programokon, rendezvényeken, az iskola 

fenntarthatóbb, minőségi környezetének kialakítására szervezett programokon 

 a környezettudatos életmód népszerűsítésében és az ökoiskolai célkitűzések 

megvalósításában leginkább aktív tanulók 

 

A mindenkori költségeket a függelékben lévő táblázat részletezi. 

 

Budapest, 2022.11.16. 

 

Wesselényi Balázs 

igazgató  

  



Függelék 

KÖLTSÉGEK 2022. 

jutalmazás fajtája érem dísztárgy egyéb egyéni jutalom 

(utalvány) 

összes 

jutalom (Ft) 

Forrai Nagydíj 1 db 100 000 100 000 

Tudásbajnok 

(tanulmányi díj) 

max. 8 db 30 000 240 000  

Jó tanuló – jó sportoló max. 2 db 50 000 100 000 

Kis Csillag 

(közművelődési díj) 

max. 8 db 30 000 240 000  

Hajnalmadár 

(környezettudatossági 

díj) 

max. 2 db. 50 000 100 000 

összköltség 350 000 780 000 1 130 000 

 


