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Az ESZI Nevelési Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított, amelyhez tartozó 

emlékplakett az iskola homlokzati montázsképét ábrázolja és a következő feliratot tartalmazza: 

„AZ ESZI KIVÁLÓSÁGA”, „Energetikai Technikum Paks”. 

 

A díj adományozója: az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány. 

 

Az emlékplakett bronzból készült, amely Farkas Pál szobrászművész alkotása. Az emlék- 

plakettel együtt a díjazott egy oklevelet is kap, amely a díj elnyerését tanúsítja. A díjhoz az 

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány egyszeri tanulmányi ösztöndíjat biztosít. 

 

Az alapítás célja: 

Az Energetikai Technikum és Kollégiumban négy középiskolai tanéven át a legkiemelkedőbb 

munkát végzett tanulók elismerése. 

 

Javaslattétel:  

Az ESZI Kiválósága Díjban részesülő tanulóra a diákok képviselete (diákönkormányzat) és a 

nevelőtestület bármely tagja – kiemelten az osztályfőnökök – tehetnek javaslatot. A javaslatok 

megtételéhez szükséges formanyomtatványokat az Alapítvány teszi közzé az intézmény belső 

hálózatán és a faliújságon. 

 

Feltételek: 

A díjra jelölhetők azok a 12. évfolyamos tanulók, akik rendelkeznek az alábbi feltételekkel: 
 

- négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munka, amelyből a 11. és 12. évfolyamon 

legalább 4,5 tanulmányi eredményű, legalább jó (4) magatartási jegy mellett; 

Továbbá rendelkezzen az alábbi feltételek valamelyikével: 

- az osztály közösségében végzett folyamatos munka, vagy kiemelkedő szervezési 

tevékenység; 

- rendelkezzen kiemelkedő tanulmányi versenyeredménnyel, és/vagy valamely sport-

versenyen elért kimagasló eredménnyel, illetve nyelvvizsgával. 
 

Az emlékplakettet az iskola fennállásának kerek évfordulóin az ESZI olyan öregdiákja (a 

jogelőd intézményből is) is elnyerheti, aki a társadalmi élet bármely területén 

közmegbecsülésnek örvend és az iskolához szorosan kötődik. Ebben az esetben az 

emlékplaketthez ösztöndíj nem járul. 

 

Az adományozás rendje: 

Évente kettő díj adományozható. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben lehet átadni, 

amelyre a Díjbizottság tehet javaslatot. 

 

A díj odaítélését: a javaslatok alapján a Díjbizottság végzi, amelynek tagjai: 
 

1. Az iskola igazgatója 

2. Az ESZI szakképzési és közismereti igazgatóhelyettese 

3. Az iskolai diákönkormányzat elnöke 

4. A Képzési tanács elnöke 
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A díjbizottságot az iskola igazgatója hívja össze, aki egyúttal az elnöki feladatokat is ellátja a 

bizottságban. A bizottság a javaslatok mérlegelése után a díj odaítéléséről egyszerű többséggel 

dönt. A bizottság döntését az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke hagyja jóvá. A nyilvánosságra hozatalról a jóváhagyást követően az 

alapítvány munkaszervezete gondoskodik. 

 

A díj átadása: 

A díjat az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány elnöke vagy az általa felkért 

személy adja át a 12. évfolyam ballagásán. 
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JELÖLÉSI LAP 
ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJRA 

 

 

Jelölt neve: ___________________________                    ______osztály: _______________ 

 

I. Jelölt tanulmányi átlaga: (osztályfőnök tölti ki) 

 

9. év vége: _____     _ 10. év vége: __     ____ 11. év vége: ____     __ 12. félév: __     ____  

 

Dicséretek: (9-12. évfolyamon) 

Tantárgyi (tantárgy, év):____________________________________________________ 

 

  

 

Tantestületi (időpont) ________________________________________________________ 

 

Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések: (időpont (félév), intézkedés)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Magatartás jegy: 9.év vége:           10.év vége:           11. év vége:            12.félév:            

Szorgalom jegye: 9.év vége:           10.év vége:           11. év vége:            12.félév:             

II. Versenyeredményei (tanulmányi vagy sport eredmények, legalább megyei 3. helyezés): 

(tanuló tölti ki, osztályfőnök igazolja; oklevél másolata szükséges) 

 

Verseny/nyelvvizsga 

megnevezése 

Időpont Elért eredmény Megjegyzés 

    

    

    

    

    

 

III. Közösségi tevékenység (osztály vagy iskolai szintű) (osztályfőnök tölti ki) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Paks, 20……………………. 

 

A fenti adatok valódiságát igazolom:  __________________________________ 

           osztályfőnök aláírása 
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Véleményezési lap 
 

 

I. Iskolai DÖK rangsor: ____ (évfolyam rangsor) 

 

DÖK javaslat: ______________________________________________________________ 

 

Paks, 20… ……………….. 

       _________________________________ 

        DÖK vezető aláírása 

 

 

II. Osztályfőnöki rangsor: ______(osztály rangsor) 

 

Osztályfőnök javaslata: ________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Paks, 20…………………… 

       __________________________________ 

        osztályfőnök aláírása 
 

 

III. Díjbizottság döntése 
 

Díjbizottság döntése:  ESZI Kiválósága Díjban: részesül nem részesül 

 

Megjegyzés: ________________________________________________________________ 

 

Paks, 20……………………. 

 

       __________________________________ 

        díjbizottság elnökének aláírása 

 
 

 

Megjegyzések: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 


