Janikovszky-díj alapítólevele

2013. március 30–án a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nevelőtestülete az Arany Bánya Alapítvány kezdeményezésére Janikovszkydíj kitüntetés alapításáról döntött.
A testület a díj alapítását hagyományőrző szándékkal tette, a kitüntetés célját,
odaítélésének feltételeit az alábbiakban rögzíti:
1. A Janikovszky-díj alapításával iskolánk névadójának, Janikovszky Éva írónőnek a
szellemi örökségét kívánjuk megőrizni. A díjazott pedagógusok és tanulók által
képviselt értékrendet szeretnénk iskolánk minden dolgozója és diákja elé követendő
példaként állítani, a díj által is megköszönve és elismerve sokéves munkájukat,
kimagasló teljesítményüket.
2. A Janikovszky-díj a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola nevelőtestület
tagjainak, illetve az iskola tanulóinak adományozható.
3. A Janikovszky-díj adományozója a tantestület.
4. A szavazás lebonyolítását a nevelőtestület által titkos szavazással megválasztott
háromtagú Janikovszky Bizottság (továbbiakban Bizottság) végzi, melyben minden
tagozat (alsó, felső, napközi) egy-egy képviselője helyet kap. A Bizottság tagjait a
nevelőtestület kétévi időtartamra bízza meg. A Bizottság tagjai megbízatásuk ideje
alatt jelölésre nem terjeszthetők fel.

I.

Janikovszky-díj adományozása tanuló számára:
1. Az iskola tanulói közül azok kaphatják meg a díjat, akik az alábbi feltételeknek
megfelelnek:


8. osztályos tanuló, aki legalább négy éve intézményünk diákja.



Több éven keresztül kimagasló tanulmányi eredményt ért el, valamint példás
magatartást és szorgalmat tanúsított.



Tanulmányi versenyeken / sportversenyeken / művészeti versenyeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtott (kerületi: 1-3. hely, budapesti: 1-6. hely,
országos: 1-15. hely), pályázatokon vett részt.



Munkájával építi, segíti az osztály, illetve az iskola közösségi életét, megtartja,
erősíti annak értékeit. Önként és önállóan végez közösségi munkát.



Iskolán belül és kívül tudatosan kelti az iskola jó hírét (versenyek,
kirándulások, erdei iskola…).



Kitűnik társai közül, példaként állítható a tanulóközösség elé. Tisztelettudó a
felnőttekkel és társaival egyaránt.



Nyitott, érdeklődő személyiség, kíváncsi és fogékony az új ismeretekre.

2. Tanuló személyére írásbeli méltatással a mindenkori 8.-os osztályfőnökök tehetnek
javaslatot az adott tanév április 30-ig. Felterjesztés előtt az osztályfőnök kikéri a
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus véleményét.
3. A díjazásra felterjesztett tanulók közül a nevelőtestület titkos szavazással, egyszerű
szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a döntés a Bizottság hatásköre.
4. A díj átadásának időpontja a tanévzáró ünnepély. A díjat az iskola igazgatója adja át a
kitüntetettnek.
5. A

díjazott

Zsemlye

Ildikó,

Munkácsy-díjas

szobrászművész

által

készített

emlékplakettet és oklevelet kap.
6. A Janikovszky-díj egy naptári évben intézményenként csak egy tanulónak
adományozható.
7. Rendkívüli esetben a Janikovszky Bizottság javaslata alapján a nevelőtestületnek joga
van annak megállapítására, hogy a díjazott a kitüntetés birtoklására érdemtelenné vált.
Ez esetben a díj visszavonható.

II.

Janikovszky-díj adományozása pedagógus számára:
1. A Janikovszky-díjat a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola nevelői közül az
kaphatja meg, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a) Folyamatosan legalább tíz éve a nevelőtestület tagja.
b) Szakmai, pedagógiai munkájával, eredményeivel hozzájárul iskolánk jó
hírnevének gyarapításához.

c) Tevékenyen segíti, építi az iskola közösségét, megtartja, erősíti annak értékeit.
Együttműködő, munkatársaival kollegiális kapcsolatokat ápol.
d) Pedagógiai-szakmai munkáját az igényesség, nyitottság, a képzés/ önképzés
iránti igény jellemzi.
2. A díjat ugyanaz a pedagógus legfeljebb két év elteltével kaphatja meg újra.
3. Pedagógus jelölésének menete:


A Bizottság az adott év április 30-ig elkészíti a díjra jelölhető pedagógusok
névsorát (II/1. a pont alapján)



Az előzetes szavazás során a nevelőtestület minden tagja személyenként max.
5 fő jelöltre tehet javaslatot titkos szavazással.



A Bizottság a begyűjtött javaslatok alapján a három legtöbb szavazatot kapott
pedagógust felveszi a jelöltállítási listára.



A nevelőtestület tagjai titkos szavazással szavaznak a három jelölt közül
legfeljebb egy főre. A jelöltek között egyszerű szavazattöbbség dönt.
Szavazategyenlőség alapján a döntés a Bizottság hatásköre.

4. A Bizottság gondoskodik a szavazás lebonyolításának technikai feltételeiről. A
pedagógus kitüntetésének odaítélésekor a Janikovszky Bizottság kiegészül az
intézményvezetővel.
4. A díj átadásának időpontja a tanévzáró ünnepély. A díjat az iskola igazgatója adja át a
kitüntetettnek.
5. A

díjazott

Zsemlye

Ildikó,

Munkácsy-díjas

szobrászművész

által

készített

kisplasztikát, valamint az Arany Bánya Alapítvány támogatásával pénzjutalmat kap.
6. Rendkívüli esetben a Janikovszky Bizottság javaslata alapján a nevelőtestületnek joga
van annak megállapítására, hogy a díjazott a kitüntetés birtoklására érdemtelenné vált.
Ez esetben a díj visszavonható.
Záradék:
A Janikovszky-díj – anyagi okok miatt – a tantestület tagjának első ízben 2015-ben
adományozható.
A Janikovszky Bizottság megválasztott tagjainak névsorát a jegyzőkönyv tartalmazza.
Budapest, 2013. március 30.

