
VÉGZŐSÖK DÍJAZÁSA 

A „Legjobb vidéki tanuló” díja 

 

Indoklása: 

A Debreceni Ady Endre Gimnázium történetében tanévenként 30-40 % vidéki tanuló folytatott tanulmányokat. 

Létszámarányuknál jelentősebb hányaduk végezte el kiemelkedően tanulmányait. Számosan országos, illetve 

debreceni ismertségre tettek szert. 

Célja: 

Elismerni azon nem debreceni diákokat, akiknek a kiemelkedő eredményei mögött mindennapos bejárás, 

kollégiumi vagy albérleti élet, sok utazás, szülői távollét állt nehezítő körülményként. Az elismerés lehetősége 

ösztönzőleg hat az alsóbb évfolyamos diákokra is. 

A nominálás lehetőségei: 

A tanulókat, akik megfelelnek a szempontoknak az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a pályázó 

szülője nevezhetik a végzős tanévben április 15-ig. 

A kiválasztás szempontjai, értékelésük: 

1. A gimnáziumban folytatott 4-5-6 éves tanulmányok során az év végi átlageredményei 4,7 - 5,0 közöttiek. 

Az évek összesített átlaga alapján (1-5 pont). 4,7 — pont, 4,8 —2 pont, 4,9 —3 pont, 5,0 —4 pont, az utolsó évben 

kapott általános nevelőtestületi dicséret esetén 5 pont. 

2. Rendelkezik a végzős tanév végén szaktárgyi dicsérettel. (l pont dicséretenként) 

3. A Pedagógiai Programban meghatározott országos versenyeken az iskola képviseletében 1-10. helyezést ért el. 

Egyéniben (1-5 pont), 1-3.= 5 pont, 4-5.= 4 pont, 6-7.= 3 pont, 8-9.= 2 pont. 10.= 1 pont. 

Csapatban (1-3 pont), 1-3.= 3 pont. 4-5.= 2 pont, 6.= 1 pont 

4. A DÖK vezetés véleménye az iskolai közösségi munkájáról (1-3 pont) 

5. Az osztályfőnök véleménye az osztályközösségben végzett tevékenységéről (1-3 pont) 

Azonos eredmény esetén az iskolavezetés dönt az érintett személy díjáról. 

Egy tanévben egy diák kaphatja a díjat és az érte járó 10 000 forintos ösztöndíjat. 

A díj átadása: 

Az oklevelet és a díjat az alapító, Rózsavölgyi Gábor címzetes igazgató, vagy az általa megbízott, elsősorban 

családtagja adja át a mindenkori ballagási ünnepségen, online ballagás esetében egyedi döntés szerint. 

A díj gondozása: 

Az iskolavezetés gondoskodik a felhívásról, a pályáztatásról, a kiválasztásról, a díj átadásának megszervezéséről 

és a folyamatos nyilvántartásáról - iskolai honlap, évkönyv (a nyertes tanuló fényképével, eredményeivel). Az 

alapot az alapító által az Adyák Alapítvány számára befizetett 100 000 forintos tőke jelenti, amelyhez bárki 

csatlakozhat, aki egyetért a díjjal. 

Debrecen, 2021. február 3.  


