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1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola „Für unsere Schule, für das 

Ungarndeutschtum” („Iskolánkért a magyarországi németségért”) 

1.1 A díj célja 

A „Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum” díj adományozásával célunk a 

díjazott(ak), a magyarországi németek hagyományainak ápolása és megőrzése terén 

nyújtott, példaértékű tevékenységének elismerése. 

Továbbá a díjazottakat példaként állítása a tanulóifjúság elé, ezzel ösztönözve őket is 

a magyarországi németek kulturális értékeinek elkötelezett, tudatos megőrzésére, 

illetve a kettős identitás kialakítására. 

1.2 A díjra felterjeszthetők köre 

A díj adományozható iskolánk végzős 8. osztályos tanulójának. 

A díj adományozás feltételei: Iskolánk azon 8. osztályát elvégzetttanulója kaphatja, 

aki nemzetiségi osztályunkban tanult. Órai kereteken belül és kívül, lelkes és 

elkötelezett támogatója a német nemzetiségi hagyományok ápolásának. Példamutató 

magatartásával és szorgalmával társai előtt jár. Aktívan részt vesz a hagyományőrző 

rendezvényeken és azok előkészítésében. Ötleteivel hozzájárul e rendezvények 

sikeres megvalósításához. A városi és országos versenyekre jelentkezik és legjobb 

tudását adva öregbíti iskolánk hírnevét. 

1.3 A cím odaítélése 

A „Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum” „Iskolánkért a magyarországi 

németségért” díjat a német nemzetiségi nyelvet tanító tanár és a mindenkori 

osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület ítéli oda, többségi szavazattal. A díjat egy 

tanévben maximum két tanuló nyerheti el. 

A címet elnyerők oklevél és emlékplakett díjazásban részesülnek, melyek a ballagási 

ünnepélyen kerülnek átadásra. 

2. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola „Év énekese” cím 

elnyerésének feltételei. 

2.1 A díj célja 

 A tagozaton tanuló diákok motiválása. 

 A tagozat sokoldalú munkájának elismerése. 

 Művészi igényesség elismerése. 
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2.2 A díjra felterjeszthetők köre 

A díj elnyerésére felterjeszthetők azok a 8. osztályos tanulók, akik a 8 év során 

magatartás és szorgalom értékelése példás. Zenei vetélkedőkön kimagaslóan teljesít, 

énekes szerepléseivel példát mutat az énekkar minden tagjának. A tagozat 

közösségének építésében példaértékű szerepet vállal. Szerepléseivel az iskola hírnevét 

öregbíti. 

2.3 A cím odaítélése 

Az „Év énekese” címet az ének tanár és a mindenkori osztályfőnök javaslatára a 

nevelőtestület ítéli oda többségi szavazattal. A díjat egy tanévben maximum két 

tanuló nyerheti el. 

A címet elnyerők oklevél és emlékplakett díjazásban részesülnek, melyek a ballagási 

ünnepélyen kerülnek átadásra. 

3. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola „Év informatikusa” cím 

elnyerésének feltételei. 

3.1 A díj célja 

A Díj odaítélésének célja iskolánk olyan diákjának a jutalmazása, akik kiemelkedő 

tevékenységükkel, példamutató magatartásukkal nagymértékben hozzájárulnak az 

iskola céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének 

öregbítéséhez. Olyan diákok jutalmazása, akik szilárd elméleti alapokon nyugvó 

szakmai tudással rendelkeznek, fogékonyak az innovációra, bizonyos területeken 

naprakész ismeretükkel képesek sikerrel részt venni ─ az informatika eszközeivel ─ 

munkájuk színvonalas megvalósításában. 

3.2 A díjra felterjeszthetők köre 

A díj elnyerésére felterjeszthetők azok a 8. osztályos tanulók, akik a 8 év során 

magatartás és szorgalom értékelése legalább jó. Részt vesz az országos és megyei 

versenyeken (országos versenyen1-15. helyezést ér el, megyei versenyen 1-6. 

helyezést ér el). Sikeresen teljesít 2-3 ECDL vizsgamodult. Jártassága van az IKT 

eszközök használatában, az újdonságokat szívesen fogadja. Tanulótársait segíti, a 

tanórán képességeihez mérten aktívan vesz részt. 

3.3 A cím odaítélése 

Az „Év informatikusa” címet az informatika munkaközösség és a mindenkori 

osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület ítéli oda többségi szavazattal. A díjat egy 

tanévben maximum két tanuló nyerheti el. 

A címet elnyerők oklevél és emlékplakett díjazásban részesülnek, melyek a ballagási 

ünnepélyen kerülnek átadásra. 
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4. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola „Jó tanuló jó sportoló” cím 

elnyerésének feltételei. 

4.1 A díj célja 

 diákjaink ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, 

 a fair-play szellemének ápolása, 

 az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés. 

4.2 A díjra felterjeszthetők köre 

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a 8. osztályos tanulók, akik a 8 év során 

minden évben 4,50 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá a 

Magyar Diáksport Szövetség, illetve az országos sportági szakszövetségek által 

rendezett versenyeken kiváló teljesítményt nyújtottak. 

4.3 A cím odaítélése 

A „jó tanuló jó sportoló” címet a testnevelő tanár és a mindenkori osztályfőnök 

javaslatára a nevelőtestület ítéli oda többségi szavazattal. A díjat egy tanévben 

maximum két tanuló nyerheti el. 

A címet elnyerők oklevél és gravírozott táblával ellátott sportserleg díjazásban 

részesülnek, melyek a ballagási ünnepélyen kerülnek átadásra. 

5. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola „Év sportolója” cím 

elnyerésének feltételei. 

5.1 A díj célja 

 diákjaink ösztönzése a fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, 

 a fair-play szellemének ápolása, 

 az eredményes és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés. 

5.2 A díjra felterjeszthetők köre 

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a 8. osztályos tanulók, akik a 8 évben a 

Magyar Diáksport Szövetség, illetve az országos sportági szakszövetségek által 

rendezett versenyeken kiváló teljesítményt nyújtottak, és magatartásukkal a 

mindennapi életben is példát mutattak. 

5.3 A cím odaítélése 

Az „Év sportolója” címet a testnevelő tanár és a mindenkori osztályfőnök javaslatára 

a nevelőtestület ítéli oda többségi szavazattal. A díjat egy tanévben maximum két 

tanuló nyerheti el. 
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A címet elnyerők oklevél és gravírozott táblával ellátott sportserleg díjazásban 

részesülnek, melyek a ballagási ünnepélyen kerülnek átadásra. 

6. Az 1. Számú Általános Iskola „Diák-díj” cím elnyerésének feltételei. 

6.1 A díj célja 

Azoknak a tanulóknak az elismerése, akik éveken át kimagasló tevékenységet 

fejtettek ki a diákönkormányzat munkájában, akik fontos szerepet játszottak a tanulói 

közösség(ek) formálásában, akik kiemelkedő munkát fejtettek ki a diák-tanár 

kapcsolat jobbításában. 

6.2 A díjra felterjeszthetők köre: 

A díjat egy 8. osztályos diák kapja, aki tanulmányi munkájában jó, vagy jeles rendű, 

magatartása és szorgalma jó vagy példás. Társai közül emberi magatartásával, 

társaihoz, tanáraihoz való jó viszonyával, segítőkészségével emelkedik ki. 

Viselkedése és szerepe az iskolai életben példaként áll társai előtt. A díj jelentése: 

emlék a diáktársaktól, akik szeretettel és tisztelettel gondolnak vissza rá. 

6.2 A cím odaítélése 

A „Diák-díj” címet a DÖK saját alapító okiratában szabályozza. A díjat egy tanévben 

egy tanuló nyerheti el. 

A címet elnyerők oklevél, ha fiú a díjazott, akkor karóra, ha lány a díjazott, akkor 

karkötő díjazásban részesülnek, melyek a ballagási ünnepélyen kerülnek átadásra. 

 


