Az Év Hőgyes-diákjai 2020
Iskolánk két volt diákja, Hegyes Zoltán és Hegyes Gábor 1997 tavaszán alapítványt hozott létre
azzal a szándékkal, hogy volt gimnáziumuk mindenkori végzős évfolyamából a három legkiválóbb
diák egyetemi pályakezdését anyagilag támogassák. Az Év Hőgyes-diákjai Alapítvány 1998 és 2012
között 15 alkalommal osztott ki díjakat, összesen mintegy 3 millió forintot. Ekkor az alapítvány
jogutód nélkül megszűnt. 2013-ban és 2014-ben Az Év Hőgyes-diákjai díj kiosztására nem került
sor. 2015 tavaszán volt tanítványunk, Dr. Oláh Csaba kezdeményezésére és támogatásával, iskolánk
alapítványa, a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány égisze alatt a díj újraéledt.
Az Év Hőgyes-diákjai díj díjalapját 2015 márciusától a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány
kezeli úgy, hogy elkülönített számlára gyűjti az erre a célra befizetett támogatásokat. A számlán lévő
összeg kizárólag Az Év Hőgyes-diákjainak a díjazására fordítható. Kivételt képez egyetlen eset: Ha
a számlán lévő összeg meghaladja az adott év és a következő két év díjösszegét, akkor tanév végén
az adott tanévben kiemelkedően teljesítő diákok jutalmazására is fordítható.
Az Év Hőgyes-diákjai díj átadására évenként egyszer, a gimnázium ballagási ünnepségén kerül sor.
A Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány oklevéllel és pénzdíjjal jutalmazza az iskola azon végzős
diákjait, akik a díjak elnyerésére az alábbi pontrendszer alapján pályázatot adtak be, és a pályázaton
az első három hely valamelyikét megszerezték.
Az alapítvány a díjak kiosztása előtt 60 nappal az iskola honlapján közzéteszi a három díj összegét.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma által felkért öt fős bizottság valamelyik tagjához kell
eljuttatni legkésőbb 20 nappal a díjkiosztás napja előtt. Ez a bizottság értékeli a pályázatokat és
nevezi mega díjazottakat.
A bizottság tagjai:






Deli Lajos, a gimnázium tanára
Hegyes Zoltán, gimnáziumunk volt diákja
Holoda Attila, gimnáziumunk volt diákja
Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, gimnáziumunk volt diákja
Dr. Oláh Csaba, gimnáziumunk volt diákja

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, osztályát, valamint az összes olyan
eredményét, tevékenységét, amely a pontrendszer alapján pontszerzésre jogosítja. A pályázónak azt
is meg kell jelölnie, hogy mely tervei megvalósításához használná fel a díjat.
Az adott évben kiosztásra szánt összeget 6 : 4 : 3 arányban kell felosztani az első, második és
harmadik díjazott között. Az első díj nem lehet kevesebb, mint 50 000 forint és legfeljebb 90 000
forint lehet.

1/4

Az Év Hőgyes-diákjai díj elnyeréséhez a pontok az alábbiak szerint, négy területen
szerezhetők meg.
A pontszerzés a nyelvvizsgák kivételével a 9-12.osztályokban elért eredmények alapján lehetséges.
Az esélyegyenlőség biztosítása miatt a 7. E, 8. E és 9.Ny osztályokban nem gyűjthetők pontok.
Ahol egy éves teljesítmény után szerezhető pont, ott minimum háromnegyed éves részvétel
szükséges a pontok odaítéléséhez. Csapatban történő pontszerzés esetén a megszerezhető pont
50%-a illeti meg a pályázót.( Pl. Bolyai Csapatverseny, kórus minősítő versenye, kézilabda
verseny,…)
I. Tanulmányi pontok: maximum 30 pont
A pályázó adja meg a 9., 10., 11. év végi és 12. félévi tanulmányi átlagát és ezek átlagát egy tizedes
jegyre kerekítve.
Ha az átlagok átlaga nem több mint 3,5, akkor 0 pontot, ha az átlagok átlaga 5,0 akkor 30 pontot
kap a pályázó. A két szélső helyzet között minden tized két pontot ér.(Például a 4,3 16 pontot ér)
II. Szakmai tevékenység pontjai: maximum 40 pont
A) Nyelvvizsga (nyelvenként)
Középfokú A 3 pont
B 3 pont
C 6 pont

Felsőfokú A 5 pont
B 5 pont
C 10 pont

Egy nyelvből típusonként a magasabb fokú vizsga pontját kapja a pályázó. Például ha egy tanulónak
az adott nyelvből egy középfokú C ( = A + B ) és egy felsőfokú A vizsgája van,akkor
3 + 5 = 8 pontot kap, mert a felsőfokú A vizsga felülírja a középfokú A vizsgát.

B) Tanulmányi versenyek ( zárthelyis versenyek)
a) OKTV



Második fordulóba jutás 5 pont
Döntőbe jutás 10 pont

b) Más, országos meghirdetésű tanulmányi versenyek (Tantárgyanként az iskolai
szabályzókban rögzített versenyek vehetők figyelembe)



Második fordulóba jutás: 3 pont
Döntőbe jutás: 6 pont

Az a) és b) esetben egyaránt: országos 10. hely 11 pont, minden további előre lépés helyenként
plusz 1 pont
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C) Megyei meghirdetésű tanulmányi versenyek
Az első három hely bármelyike: 3 pont
D) Szakmai szervezet által meghirdetett országos levelezős verseny (Pl. KöKéL,
KöMaL,TIT,…)
Az első 20 hely bármelyike: 3 pont
E) Országos vagy megyei szakkör munkájában való igazolt részvétel
Egy év: 3 pont
F) Díjazott pályamunka



Országos: 5 pont
Megyei: 3 pont

III. Közösségi, közművelődési tevékenység: maximum 15 pont
IDB elnök 1 év - 2 pont
IDB tag 1 év - 1 pont
ODB titkár 1 év - 1 pont
Stúdiós 1 év - 1 pont
Iskolai énekkari tagság 1 év - 1 pont
Iskolai ünnepségek szereplője (narrátor, versmondó, ének,..) 1 év - 1 pont
Iskolán kívüli művészeti tevékenység (zeneiskola, képzőművészeti kör,..) 1 év - 1 pont
Iskola rendszeren belüli művészeti versenyek helyezettje: megyei első 3 hely valamelyike -3 pont
Pályázatok díjazottja:



országos: 5 pont
megyei: 3 pont

IV. Sporttevékenység: maximum 15 pont
Iskola képviselete legalább megyei szintű egyéni, vagy csapat-versenyeken 1 év - 1 pont
Sportversenyeken megyei első három hely bármelyike - 3pont
Diákolimpián országos döntőbe jutás - 5 pont
Iskolán kívüli igazolt sportegyesületi tagság 1 év - 1 pont
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Ha egy területen a legtöbb pontot szerző pályázó több pontot érne el, mint az ott kapható
maximális pontszám, akkor ő kapja a maximumot, a többiek pontszámát arányosan kell
csökkenteni.
Pl. Ha II. területen a legtöbb pontot gyűjtőnek 63 pontja lenne, míg egy másik tanulónak 36, akkor
63 helyett 40 pontot, 36 helyett pedig 40 : 63 ∙ 36 ≈ 23 pontot kap a pályázó.

A 2019/20-as tanévben a pályázatok beadási határideje: 2020. április 15.
A pályadíjak:




díj 60 000 forint
díj 40 000 forint
díj 30 000 forint

Hajdúszoboszló, 2020.02.10.
Jámbor Tamás
a kuratórium elnöke

4/4

