A Stenger Gizella Alapítvány jutalmazás rendszere

A Stenger Gizella Alapítvány minden tanév végén jutalmazza az arra érdemes tanulókat. A
diákok támogatásával kapcsolatban az iskola nevelőtestülete javaslatot tehet. A javaslatokat –
a mellékelt jutalmazási rendszer szempontjait szem előtt tartva – az osztályfőnökök
benyújtják a kuratórium felé. A jutalmazottakról a beérkezett javaslatok alapján a
kuratóriumának dönt.
A jutalmazás feltétele: Tanulói jogviszony nappali tagozaton a Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában.

I.

Odaítélhető díjak: Návay-díj és Stenger Gizella-díj

1. A Návay-díj odaítélésének szempontjai:
A Návay-díjat minden tanévben az a jogviszonnyal rendelkező 11. (szakközépiskola) vagy 12.
és 13. (szakgimnázium) évfolyamos návays diák kaphatja meg,


aki országos szakmai és tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ér el
vagy



a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett országos sportversenyen 1-10.
helyezés közé kerül
vagy



akinek a tanulmányi eredménye a 9-11. év (szakközépiskola) és 9-12. év
(szakgimnázium) elvégzése alatt legalább 4,5 átlagú és magatartása kifogástalan.

2. A Stenger Gizella-díj odaítélésnek szempontjai:
A Stenger Gizella-díjat minden tanévben az a jogviszonnyal rendelkező 11. (szakközépiskola)
vagy 12. és 13. (szakgimnázium) évfolyamos návays diák kaphatja meg,


aki, közösségi munkájával hozzájárul az iskola hírének öregbítéséhez, az iskola
rendezvényeinek színvonalas megrendezéséhez és magatartása kifogástalan.

A tanév végén további jutalom adható a nevelőtestület javaslata és a

II.

kuratórium döntése alapján:
1. Tanulmányi eredményért


Kitűnő tanulmányi eredményért



Jeles tanulmányi eredményért (min. 4,71-es átlag)



Jó tanulmányi eredményért (min. 4,51-es átlag)



Tanulmányi eredményért, amennyiben a tantárgyi dicséretek száma legalább 3
(min. 4,0 átlag)

2. Sikeres középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgáért
Abban az esetben, amennyiben a tanuló bemutatja a megszerzett nyelvvizsgát igazoló
bizonyítványt.
3. Emelt szintű érettségi vizsgáért
Abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi vizsga eredménye eléri a min. 50%-ot.
4. Hiányzás mentes tanévért
Abban az esetben, amennyiben az osztályfőnök az e-napló alapján igazolja a hiányzás
mentes tanévet.
5. Versenyeredményért
A jutalom abban az esetben adható, ha a tanuló egyénileg vagy csapatban a felsorolt
eredményeket érte el és azt a szaktanár igazolja:


városi, térségi tanulmányi verseny 1-3. helyezés



megyei tanulmányi verseny 1-5. helyezés



országos tanulmányi verseny – döntőbe jutás



városi sportverseny 1. helyezés



térségi, megyei sportverseny 1-3. helyezés



egyéb versenyeredményért a verseny rangjától függően

6. Közösségi munkáért
Az osztályfőnök javaslata alapján az a tanuló kaphatja, akinek az adott tanév folyamán
végzett közösségi munkája elismerhető és magatartása kifogástalan.

III.

Támogatás egyedi esetben

A Stenger Gizella Alapítvány kuratóriuma egyedi esetekben is dönthet támogatásról. A
támogatás feltétele kérelem benyújtása a kuratórium elnökének címezve. A kérelemnek
tartalmaznia kell a támogatás célját és indokát. A kuratórium döntésekor figyelembe veszi
Stenger Gizella végrendeletében írt kívánságát.

