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1. A végzős tanulók teljesítményének elismerése 
 

1.1. A Mikszáth-aranygyűrű elnyerésének feltételei 

1. A végzős tanuló a középiskolai évei alatt példamutató magatartású és szorgalmú 

 

2. Tanulmányi munkája és eredménye kimagasló 

 

2.1. A középiskolai tanulmányai során az évvégi osztályzatai jelesek, 

kitűnőek – az öt év alatt legfeljebb két jó minősítése lehet, ennél 

gyengébb osztályzatot nem kaphat. 

2.2. Legalább egy területen kimagasló versenyeredményekkel rendelkezik  

(Megyei 1-3, Országos 1-25 helyezés) 

2.3. A fenti eredményeket legalább 3 éven keresztül mikszáthos diákként 

kell elérnie. Ha más középiskolából érkezik intézményünkbe a diák, a 

feltétel arra az időszakra is vonatkozik, amelyet a másik iskolában 

töltött. 

 

3. A jogosultságról az intézmény mindenkori nevelőtestülete dönt, az 

osztályfőnökök javaslata alapján. 

 

4.  A Mikszáth-gyűrű: arany pecsétgyűrű MKL gravírozással. 

 

5. A díjazottról készüljön fénykép, mely az intézmény honlapjára, méltatással 

együtt kihelyezésre kerül. 

 

6. Átadása: a ballagási ünnepélyen az intézmény igazgatója adja át, a  jogosultságot 

igazoló irattal, a díszoklevéllel, az iskola tűzzománc jelvényével együtt. 

 

1.2. A Mikszáth-oklevél elnyerésének feltételei 

 

1. A végzős tanuló a középiskolai évei alatt példamutató magatartású 

 

2. Tanulmányi munkája és eredménye elismerésre méltó: 

 

2.1. A középiskolai tanulmányai során az évvégi eredménye többségében 

kitűnő vagy jeles, de jó átlagnál nem gyengébb 

2.2. Legalább egy területen kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkezik. 

(Megyei 1-3, Országos döntő) 

2.3. A fenti eredményeket legalább 3 éven át mikszáthos diákként kell 

elérnie. Ha más középiskolából érkezik a diák az intézményünkbe, a 

2.1. és a 2.2. feltételek arra az időszakra is vonatkoznak, amelyet a 

másik  iskolában töltött. 

 

3. Jogosultságról az intézmény mindenkori nevelőtestülete dönt, az 

osztályfőnökök javaslata alapján. 

 

4. A Mikszáth- oklevél: az intézmény oklevele. 
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5. A díjazottról készüljön fénykép, mely az intézmény honlapjára, méltatással 

együtt kihelyezésre kerül. 

 

6. Átadása: a ballagási ünnepélyen az intézmény igazgatója adja át 

jutalomkönyvvel együtt 

 

1.3.  A végzős diákok igazgatói dicséretének feltételei 

 

1. A végzős tanuló a középiskolai évei alatt példamutató magatartású. 

 

2. Tanulmányai során legalább egy területen kiemelkedő versenyeredményekkel 

rendelkezik és tanulmányi évvégi átlaga a középiskolai évek során nem 

rosszabb jónál. 

 

3. Igazgatói dicséretben részesülhet az a végzős tanulói is, aki a középiskolai évei 

mindegyikében kiemelkedő közösségi munkát végzett és tanulmányi évvégi 

eredménye a középiskolai évek során legalább jó átlagú. 

 

4. Jogosultságról az intézmény mindenkori nevelő testülete dönt, az 

osztályfőnökök javaslata alapján. 

 

5. A díjazottról készüljön fénykép, mely az intézmény honlapjára, méltatással 

együtt kihelyezésre kerül. 

 

6. Az igazgatói dicséret a ballagási ünnepélyen hangzik el. 

 

1.4.  A „Mikszáth Kálmán Líceum Jó Sportolója” cím elnyerésének feltételei 

 

1. Az iskola végzős diákja nyerheti el. 

 

2. Ha tanulmányi eredménye minden tanév végén legalább 4,30 felett van, akkor 

a „Mikszáth Kálmán Líceum Jó Tanulója, Jó Sportolója” címet nyerheti el. 

 

3. A középiskola évei alatt rendszeresen, eredményesen képviselte az iskolát 

sportversenyeken, adott esetben több sportágban is. A diákolimpia valamely 

sportágában legalább egy tanévben országosan is kimagasló eredményt ért el, 

vagy a diákolimpia valamely sportágában, több tanévben megyei szinten 

eredményesen versenyzett és valamely sportágban szakszövetségi versenyen 

országos, vagy nemzetközi szintű eredménnyel rendelkezik. Több jelölt esetén 

a diákolimpiai eredmények előnyt jelentenek a szakszövetségi versenyekkel 

szemben. 

 

4. A jogosultságról az intézmény mindenkori nevelőtestülete dönt, a testnevelők 

javaslatára az igazgató terjeszti fel a tanulót. A tantestület szavazással dönt a 

jelölt alkalmasságáról a testnevelő tanárok javaslata alapján. 

 

5. A díj egy kupa, amely az alábbi adatokat tartalmazza: 

Tanuló neve, „a Mikszáth Kálmán Líceum Jó Sportolója”/megfelelő 

tanulmányi eredmény esetén: „a Mikszáth Kálmán Líceum Jó Tanulója, Jó 

Sportolója”, évszám (2015) 
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6.  A díjazottról készüljön fénykép, amely a tornateremnél elhelyezett tablóra és 

az intézmény honlapjára is kihelyezésre kerül a fontosabb eredmények 

felsorolásával. /Javaslom, az iskola honlapján is kapjon a sport felületet, ahol a 

díjazottak, az atlétikai rekordereink és eredményeink is szerepeljenek (archív 

eredményeink is)./ 

 

7.  Átadása: a ballagási ünnepélyen az intézmény igazgatója adja át. 

 

 

2. A középiskolai évek során nyújtott tanulói teljesítmények elismerése 

 

2.1. A tanév során elért egyéni és közösségi eredményekről folyamatosan 

tájékoztatja az iskolavezetés a tanulók közösségét és az eredményekkel 

arányban szóbeli vagy írásbeli elismerésben részesíti az eredményt elért 

tanulókat (Iskolai házirend – 2012) 

2.2. A tanév végén – a tanévzáró ünnepélyen – a példás magatartású és szorgalmú 

diákok, akik tanulmányi eredménye kitűnő, elismerő oklevélben és 

könyvjutalomban részesülnek. 

2.3. A tanév végén – a tanévzáró ünnepélyen – azok a tanulók, akik egy területen 

kiemelkedő eredményt értek el és tanulmányi eredményük is legalább jó, az 

iskola közössége előtti oklevél elismerésben részesül. 

2.4. Igazgatói dicséretben részesülnek a tanévzáró ünnepélyen az arra érdemes 

tanulók, akik a verseny-, a sport-, a művészeti- ill. a közösségi munkavégzés 

során nyújtottak példaértékű teljesítményt. 

2.5. Az elismerés jogosultságáról a nevelőtestület dönt, az osztályfőnökök javaslata 

alapján. 

 

3.  Mikszáthos tanulók művészeti tevékenységének elismerése 

 

3.1. Igazgatói dicséret és jutalomkönyv 

 mindazon tanulóknak, akik a Líceumban eltöltött idő alatt országos vagy 

világversenyen bizonyíthatóan az első három helyezés valamelyikét érték el 

művészeti tevékenységgel (előadó-művészet, zene, képzőművészet, film, 

irodalom); 

 mindazon tanulóknak, akik a Líceumban eltöltött idő alatt minimum a megye 

határain belül elismert művésszé váltak (mű publikálása, kiállítás, rendszeres 

fellépés); 

 a dicséret a tanévzáró ünnepségen, végzős diák esetén a ballagási ünnepségen 

hangzik el. 

 

3.2. Elismerő oklevél 

 mindazon tanulóknak, akik a Líceumban eltöltött idő alatt rendszeresen 

felléptek iskolai rendezvényeken (zenei, táncos produkcióval, mind 

versmondással) megbízhatóan és egyenletesen teljesítettek (ilyen 

rendezvények: tanévnyitó és –záró ünnepély, Mikszáth-nap, szalagavató, 

ballagás); 

 mindazon tanulóknak, akik a Líceum szervezte versenyeken (pl. prózamondó) 

rendszeresen kimagaslóan teljesítettek; 
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 az elismerésre a tanévzáró ünnepségen, végzős tanuló esetén a ballagási 

ünnepségen kerül sor. 

 

3.3. Ballagási ünnepségeken való szereplési lehetőség 

 elismert, művet publikáló vagy rendszeresen fellépő diák, aki a Líceum 

tanulója; 

 az iskolai rendezvényeken rendszeresen és megbízhatóan fellépő 

zenész/táncos. 

 

3.4. Szóbeli dicséret 

 azon végzős tanulóknak, akik a Líceumban eltöltött idő alatt alkalmanként 

kiemelkedően szerepeltek az iskolai ünnepségeken. 

 

3.5. Jogosultságról az intézmény mindenkori nevelőtestülete dönt, az osztályfőnökök 

és a művészet tanárok javaslata alapján.   

 

4. Zárórész: 

Az intézmény nevelőtestülete a Diákteljesítmény Elismerésének Szabályzatát a 2015. 

április 21-i értekezletén egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

 

  Gombárné Papp Tünde   Herczegné Varga Ilona 

  A Közalkalmazotti Tanács elnöke   igazgató 

 

 


