
Javaslat a Jedlik-Emlékérem Alapító Okiratának átdolgozására 

(1997. április 30.) 

JEDLIK-EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSA 

 
 

I.  KITÜNTETÉS ALAPÍTÁSA 

 

 

1828-ban indult forgásnak Jedlik Ányos villamosgépe, amely tény az 

elektrotechnika történetében a jövő technikai fejlődését messzemenően 

meghatározó mérföldkőnek számított. 

 

 

E jelentős esemény 160. évfordulója alkalmából iskolánk nevelőtestülete és 

tanulóifjúsága az iskolavezetéssel egyetértésben döntött a  
 

   JEDLIK-EMLÉKÉREM 

   JEDLIK-OKLEVÉL 

 

kitüntetések alapításáról. 

 

A kitüntetés alapításával egyrészt Jedlik Ányos szellemiségének és 

munkáséletének kívánunk emléket állítani. 

 

 

Másrészt a kitüntetések odaítélésével szeretnénk elismerni iskolánk diákjainak, 

dolgozóinak, tanárainak, valamint mindazon személyek munkáját, akiket 

névadónkhoz hasonlóan az igényes szakmaszeretet, munka- és emberszeretet 

jellemez, akik iskolánk életében, iskolánkért jelentőset tettek vagy alkottak. 

 

 

II.  KITÜNTETÉS KATEGÓRIÁI 
 

1, Az iskola tanulóifjúsága részére adományozható:  

 

   JEDLIK-EMLÉKÉREM 

   JEDLIK-OKLEVÉL 

 

2, Az iskola   dolgozója részére, 

   tanára részére, 

   iskolán kívüli személy részére adományozható: 

 

   JEDLIK-EMLÉKÉREM - PRO SCHOLA 



   JEDLIK-OKLEVÉL - PRO SCHOLA,  

esetleg a PRO SCHOLA helyett magyarul ISKOLÁÉRT  szerepeljen az 

érmen. 

III.  A KITÜNTETÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA 

 

Évenként kiadható:  1 db emlékérem az iskola végzős tanulója részére 

     1 db emlékérem az iskola dolgozója vagy tanára részére 

     1 db emlékérem iskolán kívüli személy részére 

 

     X db oklevél (számát nem határozzuk meg) 

     1 db oklevél az iskola dolgozója vagy tanára részére 

     1 db oklevél iskolán kívüli személy részére 

 

A kitüntetéssel járó pénz összegét esetenként az iskolavezetés határozza meg.  

 

IV. A KITÜNTETÉSEK ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

1, Az iskola végzős tanulója elnyerheti ha: 

- a tanulmányi idő utolsó két évében tanulmányi átlaga legalább 4,8, az 

iskolában eltöltött szorgalmi időben tanulmányi munkája egyenletesen magas 

szintű volt, vagy fokozatosan javuló tendenciát mutatott. 

- Az iskolában működő diákkörök valamelyikében rendszeresen dolgozott és 

legalább egyszer kiemelkedő eredményt ért el valamely országos szintű 

versenyen. 

- Munkafegyelme, iskolai és iskolán kívüli magatartása kulturált, 

példamutató. 

- Társaival kapcsolatát a kölcsönös bizalom és segítőkészség jellemzi.  

2, Az iskola dolgozója, tanára vagy közössége elnyerheti ha: 

- Az iskola bármely területén szervező, irányító, alkotó tevékenysége 

kiemelkedő.  

- Magas szintű, a kor igényeivel harmóniában lévő szakmai műveltséggel 

rendelkezik. 

- Munkastílusa iránymutató az iskola közössége számára. 

- Kollégáival való kapcsolatát segítőkészség, korrektség jellemzi.  

- Véleményével, ötleteivel segít megteremteni a jobb, eredményesebb iskolai 

munka feltételeit. 

- Tanár és gyakorlati oktató esetében kívánatos még, hogy oktató-nevelő 

munkáját szakmai igényesség és a tanulók szeretete jellemezze.  

- Eredményes tehetséggondozó munkát végezzen, amellyel hozzájárulhat az 

iskola jó hírnevének öregbítéséhez is.  

3, Nem az iskola keretein belül dolgozó személy, intézmény kaphatja, ha: 

- Cselekedeteivel az iskola működésének objektív feltételeihez nyújt 



kiemelkedő segítséget, vagy annak szellemi életében játszik meghatározó 

szerepet. 



 

V. OPERATÍV TEENDŐK A JEDLIK-EMLÉKÉREM 

 ADOMÁNYOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 

1, Az adományozás feltételeinek figyelembe vételével javaslatot tehetnek: 

 - az iskolavezetés 

 - a nevelőtestület 

 - a munkaközösségek 

 - az osztályfőnökök 

 - ODB-ok 

2,  Javaslattevés határideje: április 15. 

3, Javaslatokat a tantestület elé kell vinni, ahol a titkos szavazás 

szavazattöbbsége feltétele az odaítélésnek. A döntést április 30-ig kell 

meghozni. 

4,  A kitüntetést iskolaünnepélyen az iskola igazgatója adja át. A végzős diákok 

számára a kitüntetést a ballagási ünnepélyen  adja át.  

5,  Első ízben 1988. tanévnyitó ünnepségén kerülhet sor JEDLIK-

EMLÉKÉREM illetve JEDLIK-OKLEVÉL kiadására.  

 

Megjegyzés: 

 

Az alapító okirat másolatát a Jedlik-szobor környéki tárolóban helyezzük el.  

 

Tablót, illetve emlékkönyvet vezetünk a kitüntetettekről. 

 

Kérem a kollégákat, hogy  az alapító okirat tervezetével kapcsolatban 

véleményüket és módosító javaslatukat május 19-ig az igazgatóhelyettesi 

irodába juttassák el.  

 

 

Győr, 1997. április 10. 

 

       /Dr. Kamarás Árpádné/ 

               nev.ig.h. 

 

  

 
 

  


