
3. sz. melléklet

„Pestszentlőrinc-pestszentimrei Jó tanuló-jó sportoló”
kitüntető cím elnyerésének feltételei

A kitüntetést  alapította: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere  és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közművelődési  és
Sport Közalapítványa, 2004-ben.

A kitüntető címet adományozza: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sport és Közművelődési Közalapítványa

A kitüntető cím adományozásának célja:
1. A kerületi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes

arányainak kialakítására.
2. A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.

A kitüntető címet évente 3 leány és 3 fiú nyerheti el. I-III. helyezettként rangsorolva nemenként.
I. helyezettek esetében a kitüntető cím emlékplakettel és 80.000 Ft-tal jár.
II. helyezettek emlékplakettet, illetve 70.000 Ft-ot,
III. helyezettek pedig emlékplakettet és 60.000 Ft-ot kapnak.

A kitűntetés átadására 2019. május 27-én a kerületi Diáksport zárórendezvényén kerül sor a Kondor Béla Közösségi
Házban.

A kitüntető cím elnyerésének feltételei:
A.) Tanulmányi  feltétel:   A  kerületi  oktatási-nevelési  intézmények  1-8.  évfolyamán  magasabb,  mint  4,5-es,  a  9-13.

évfolyamán magasabb, mint 4,2-es tanulmányi átlag, úgy, hogy a tanulónak lehetőleg ne legyen közepes osztályzata.

A tanulmányi átlagnál a 2018-2019. tanév I. félévét kell figyelembe venni.

A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.
Amennyiben  az  általános  iskola  alsó  tagozatán  a  félévi  eredmény  szöveges  értékelésű,  azt  a  felterjesztőnek  a
pályázaton számszerűsítenie kell.

B.) Sportteljesítmény:   Eredményesen szerepeltek a 2018. január 1. és 2019. március 22. között a következő dokumentált,
elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni vagy csapatversenyeken:

I. Kerületi Diák Olimpia I-III. hely
II. Budapesti, országos területi, országos Diák Olimpia I-VI. hely
III. Egyéb szakszövetségi korosztályos verseny Területi, országos, nemzetközi I-XX. hely

Igazolások  :  
Tanulmányi eredmények:

A 2018-2019.  tanév  I.  félévi  eredménye,  melyről  az  oktatási-nevelési  intézmény  által  kiadott  és  hitelesített
igazolást kell csatolni.

Sporteredmények:
I. Kerületi Diák Olimpia: Az iskola igazgatójának igazolása. (Kerületi Diáksport) (Kerületi eredmények)
II. Budapesti  Diákolimpia:  BDSZ  eredménylistája  alapján  az  iskolai  sportkörvezető igazolása.  (Budapesti,

országos területi, országos Diákolimpia)
III. Egyéb:  Szakszövetségi vagy  sportegyesületi igazolás. (Területi, országos, nemzetközi eredmények) (Egyéb

szakszövetségi korosztályos verseny)

Az adatokat a mellékelt űrlapon kell benyújtani Tasnádi András diáksportszervezőhöz  (Brassó Utcai Általános Iskola,
1182 Budapest, Brassó u. 1.) vagy  tasnadi.andras@brassoiskola.hu szkennelt formában.

Beérkezési határidő: 2019. április 22. 14.00

Adatlap Tasnádi Andrástól igényelhető vagy letölthető a XVIII. ker. Diáksport (www.18dol.hu) honlapjáról.  A felhívás és a
jelentkezési lap fénymásolható!

A kitűntető cím elnyerésével kapcsolatban információ kérhető: Tasnádi András diáksportszervezőtől (2918323, 06303585234).

A  beadási  határidő  után  küldött,  továbbá  a  formailag  hibás,  hiányos,  vagy  elbírálásra  alkalmatlan,  valótlan  adatokat
tartalmazó kérelmet a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a kandidálót nem szólítjuk fel.

Budapest, 2019. február 26.
Vörös Árpád sk.

kuratóriumi elnök
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