A Pogány Frigyes Kéttanny. Épip. Szakközépiskola és Gimnázium
5. számú melléklete
Pogány Frigyes Kéttannyelvő Építıipari
Szakközépiskola és Gimnázium
1183 Budapest Thököly u. 11.

Határozat a Pogány Frigyes Emlékplakett létesítésérıl

Mi, az Iskola alapítói, a tanulmányi munka rangjának emelése érdekében elkezdjük a
Pogány Frigyes Emlékplakett adományozását.
Minden képzési formánkban a harmadik és negyedik osztályban legalább jó
osztályzat elérése
magyar nyelv és irodalomból / mindkét évben a két-két osztályzat átlaga felfelé
kerekítve/
történelembıl,
matematikából,
elsı idegen nyelvbıl,
valamint a tanuló választása szerint a következı tantárgyak valamelyike:


biológiából 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon,



fizikából 10. (11.) és 11. (12.) évfolyamon,



kémiából 9. (10.) és 10. (11.) évfolyamon,



földrajzból 9. (10.) és 10. (11.) évfolyamon, ha azonban a fakultáció keretében a
pályázó tovább tanulta a tantárgyat, akkor a 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon,



második idegen nyelvbıl 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon,



informatikából 9. (10.) és 10. (11.) évfolyamon, de ha fakultáción tovább tanulta a
tantárgyat, akkor a 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon, vagy



szakmai alapismeret 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon.

Minden képzésben feltétel a 11. (12.) és 12. (13.) évfolyamon a legalább „jó” magatartás
minısítés.

A plakett odaítélésére a negyedik évfolyam osztályozó konferenciáján a negyedikes
osztályfınökök tesznek javaslatot.
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Az odaítélést eldöntı bizottság tagjai:


a mindenkori negyedikes osztályfınökök,



az általános igazgatóhelyettes, valamint



az iskolai diákönkormányzat vezetıje.

Emlékplakettet kaphat a fenti feltételeken kívül az a tanuló is, aki OKTV vagy OSZTV
országos döntıjébe bejutott.

Javaslatot tehet a plakett elnyerésére a testnevelési munkaközösség 1 fı végzıs esetében
olyan tanulóra, aki az iskola képviseletében a különbözı diákolimpiai versenyeken
eredményesen szerepelt folyamatosan a 9-12. (13). évfolyamokon

A plakett átadása a ballagási ünnepélyen történik, ugyanis ez az alkalom biztosítja a
legnagyobb nyilvánosságot.

A határozat a jelenlegi iskolai közösségek egyetértésével született, változtatás az aláírók
által képviselt közösségek egyetértésével történhet.

Budapest, 2008. március 18.

Aláírták:

--------------------------------Diák képviselı

--------------------------------Móczár Lászlóné igazgató

--------------------------------Iskolaszék elnöke
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