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BOLYAIS Szülők Egyesületének Szabályzata a Bolyai Katedra Díj 
adományozásáról 

 
 
 
 
 
A díj ALAPÍTÓJA a Bolyais Szülők Egyesülete, mellyel a cél az iskolában folyó 
pedagógusmunka elismerése. 
 
A díj NEVE: „Bolyai Katedra Díj”, melyet a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnáziumban tanító pedagógusok kaphatják.  
 
Az egyesület a díjat minden tanévben 1 fő részére ítéli oda. 
 
A díj nyertesének neve minden tanévben az iskola pedagógusnapi ünnepségén kerül 
kihirdetésre és a tanévzáró ünnepségen történik meg a díj átadása. 
 
A DÍJ magában foglalja a névre szóló gravírozott plakettet, valamint az oklevelet, mellyel 
nettó 100.000 Ft pénzjutalom jár. 
 
JELÖLHETŐ az iskolában az adott tanévben állományban lévő pedagógus. Az értékelési 
szempontok szerinti megfelelés esetén a díj 5 év után újra adományozható ugyanannak a 
személynek. 
 
A JELÖLÉS HATÁRIDEJE: minden tanévben május 31. napja. 
 
A JELÖLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE: 
 
Az Egyesület Elnöksége: 

 beszerzi a tanárok névjegyzékét, 

 az ennek megfelelő példányszámban elkészíti és a Szülői Egyesület 
bélyegzőlenyomatával ellátja az ajánlási szelvényeket, 

 gondoskodik az ajánlási szelvényeket gyűjtő urnáról, 

 kijelöli a jelölés lebonyolításában közreműködő tagját. 
 
 
A JELÖLÉSEK LEADÁSÁNAK MÓDJA: A díjra a jelölést az iskolában az adott tanévben 
állományban lévő pedagógusok teszik meg egy jelölés leadásával. A díjra történő jelölés 
leadásának napját, helyét és pontos időtartamát az egyesület közgyűlése határozza meg, 
melyről a pedagógusokat tájékoztatja.  
 
A pedagógus a jelölést a szavazás helyszínén átvett ajánlási szelvényen teheti meg, 
amelynek átvételét a névjegyzéken az aláírásával ismeri el. Az iskolában tanító minden 
pedagógus egy jelölést adhat le. A jelölés akkor érvényes, ha az ajánlási szelvényen 
olvasható, egyértelműen beazonosítható, a nyilvántartásban lévő név szerepel és a 
szelvényt az urnában a megjelölt határidőig elhelyezték. 
Az urna a közgyűlés által előzetesen meghatározott helyen kerül elhelyezésre, melyet a 
jelölés napján a közgyűlés által kijelölt személy felügyel. 
 
Az urna sértetlen, üres állapotát az első jelölést leadó személy jelenlétében ellenőrizni kell és 
annak tényét az aláírásával ellátott külön íven szerkesztett nyomtatvány kitöltésével az 
urnában el kell helyezni.  
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Az előre meghirdetett időpontban az urnát hitelt érdemlő módon, az egyesület közgyűlése 
által kijelölt legalább 3 személy jelenlétében le kell zárni, annak időpontját és a 
közreműködők aláírását az urnazáró címkén rögzíteni kell. Ezt követően szavazásra már 
nincs lehetőség. 
 
 

A JELÖLÉSEK BÍRÁLATÁT a Bolyais Szülők Egyesülete végzi.  

A 3 fő szavazatszámláló biztos személyére a közgyűlés tagjai közül az elnökség tesz 
javaslatot, amit a közgyűlés tagjai egyszerű szavazattöbbséggel hagynak jóvá. 

A 3 fő szavazatszámláló biztos a díjra jelölés határidejének lejártát követően az urnát átveszi 
meggyőződik annak sértetlenségéről és jegyzőkönyvben rögzítik, amit az urna átadója és 
mindhárom szavazatszámláló biztos aláírásával tanúsít. 

Ezt követően kerül sor az urnabontásra a 3 fő szavazatszámláló biztos jelenlétében. Az 
urnabontásról, valamint a benne lévő szavazatokról tételes jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyvben szám szerint rögzíteni kell a leadott érvényes és az érvénytelen szavazatok 
számát, és az érvényes szavazatok számát személyekre lebontva. A számlálóbiztosok a 
jegyzőkönyvet – az urnabontást követő 5 munkanapon belül – átadják az egyesület 
elnökének. A jegyzőkönyv tartalmáról az egyesület elnöke – az átvételt követő 3 napon belül 
- tájékoztatja az egyesület elnökségét. A szavazatszámláló biztosok által készített 
jegyzőkönyvbe az egyesület valamennyi tagjának betekintési joga van. Az egyesület 
elnöksége a jegyzőkönyv alapján az első 5 legtöbb jelölést elért személy vonatkozásában a 
közgyűlésen szavazást rendel el. Az a pedagógus, akire 1 jelölés érkezik, nem kerül 
jelöltként a közgyűlés elé. 

A közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt a díjazottról. Amennyiben a 
közgyűlésen történő szavazás során szavazategyenlőség lenne, az elnökség titkos 
szavazással hoz döntést. 

A DÖNTÉSHOZATAL HATÁRIDEJE: Minden tanév május 31. 
 
A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZAKMAI SZEMPONTJAI: 
 

 Erkölcsi példamutató magatartás közvetítése tanórai és tanórán kívüli 
tevékenységben. 

 Kollégákkal, diákokkal való iskolai kapcsolattartás milyensége. 

 Önként vállalt szerep a tanórán kívüli rendezvényeken. 

 Az iskola arculatának, megbecsültségének, jó hírének támogatásában való részt 
vállalás. 

 Tudományos és művészi publikáció végzése (könyvírás, kiállítás rendezés, stb.). 

 Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek felvállalása (nem feltétlenül csak az 
eredmény centrikusság jegyében). 

 Számszerűsíthető, mérhető, kiemelt versenyeredmények. 

 Önzetlen, szabadidőből áldozott munkavégzés, versenyekre való kísérés. 

 Szülőkkel való segítő kapcsolattartás. 
 


