Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2008. (VI. 10.) számú rendelete
Az „Év Diákja” díj alapításáról
Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi törvény 1.§-ának
(6) bekezdés a., pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tudás értékelésére, az elért tanulmányi eredmények elismerésére, a
tanulók ösztönzése céljából, az „Év Diákja” elnevezéssel díjat alapít.
2.§.
(1)

(2)

(3)

(4)

A díj olyan tanulóknak adható, akik a díj odaítélését megelőzően,
kategóriánként
meghatározott
időszakban
legalább
egy
tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el városi, megyei,
országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyeken, és akik a
fenti időszak alatt a Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ
nappali tagozatos tanulói jogviszonyban álltak.
A díj 2 kategóriában adományozható:
a., Az Év Diákja alsó tagozaton: az általános iskola 4.
évfolyamának elvégzése után, az 1-4 osztályban elért
versenyeredmények alapulvételével,
b., Az Év Diákja felső tagozaton: az általános iskola 8.
évfolyamának elvégzése után, az 5-8 osztályban elért
versenyeredmények alapulvételével.
Amennyiben a versenyeken elért eredmény alapján nem hozható
egyértelmű döntés, abban az esetben a tanuló tanulmányi
eredménye,
az
iskolában
végzett
közösségi
munkája,
magatartása is figyelembe veendő.
A díj kategóriánként 1-1 és a képviselő-testület döntése alapján
plussz 1 diáknak adományozható.
3.§.

(1)

(2)

A díj: tárgyjutalom, mely értékének felső összeghatára
10.000.-Ft, valamint vásárlási utalvány 25.000.-Ft értékben.
A díjjal az önkormányzat pecsétjével ellátott díszoklevél kerül
átadásra, melyet a polgármester és a jegyző ír alá.
A díjjal kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli.

4.§.
(1)
(2)

A díj évente egy alkalommal a Zrínyi Miklós Általános Művelődési
Központ tanévzáró ünnepélyén kerül ünnepélyes átadásra.
Az átadásról a polgármester gondoskodik.
5.§.

(1)

(2)

A díj adományozására történő jelölést a Zrínyi Miklós Általános
Művelődési Központ pedagógusai, munkaközösség-vezetői tehetik
meg, az iskola igazgatójának véleményével együtt. A
javaslatokat 2008. évben a tanévzáróig, majd miden évben a
tanévzárót megelőző 30. napig kell eljuttatni az önkormányzat
képviselő-testülete részére.
A díj odaítéléséről a fentiekben előterjesztett javaslatok alapján a
képviselő-testület dönt, egyszerű szótöbbséggel.
6.§.

A díjakról nyilvántartást kell vezetni, amellyel kapcsolatos ügyviteli
feladatokat az önkormányzat hivatala látja el.
7.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon körjegyző gondoskodik.
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