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DNG Márka Program 

A Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium közösségi aktivitás 

ösztönzését szolgáló DNG Márka program szabályzata 

 

1. A DNG Márka alapszabályai és működése 

A DNG Márka Program (továbbiakban DMP) egy ösztönző és jutalmazó rendszer, melynek keretein belül a 

gimnázium tanulói tanulmányi idejük alatt (5 év) DNG Márkát (továbbiakban DM) gyűjthetnek, és azokat a 

programban meghatározott feltételek teljesítésével jutalmakra válthatnak be.  

A DM gyűjtése osztálykeretek között történik, azaz minden egyéni eredmény az adott osztály DM-jait 

gyarapítja. A DM gyűjtésének feltételeit az 1. számú táblázat foglalja össze. 

A DM-val a jutalmazáson kívül megrovásra is sor kerülhet, ami a DM-ák levonásával történik. A levonásokra 

vonatkozó szabályokat a 2. számú táblázat tartalmazza. 

A DM-ákról a DNG Márka Bizottság (továbbiakban DMB) dönt, melynek tagjai: 

1. igazgatóhelyettes: Varsányi Krisztina 
2. DÖK segítő tanár: Krausz Éva 
3. 9. N évfolyam felelős: Pécs Balázs János 
4. 9. évfolyam felelős: Nagy Szonja, Nánásy Eszter 
5. 10. évfolyam felelős: Török Anna 
6. 12. évfolyam felelős: Balog Rebeka, Proksa Tímea 
7. 13. évfolyam felelős: Majeczki Martin 

 
Az eredmények rögzítése havonta, tanulócsoportonként történik a DNG Márka program két táblázatában. Az 
aktivitást a tanulócsoport felelős diákja „A csoportonkénti adminisztrációs íven” tételesen rögzíti a táblázat 
megfelelő rovatában, a szervező tanár igazolja. Az igazolt tevékenységeket (az eredmények összesítésével) a 
DNG Márka Program „Havi összesítő excel-táblájában” kell rögzíteni. 
A „Havi összesítő excel-táblát” és a „Csoportonkénti adminisztrációs ívet” a következő hónap 5-ig (ha 
hétvégére esik, akkor következő munkanapig) az osztály átadja a DNG Márka Bizottság évfolyamfelelősének. 
A dicséreteket illetve a megvonásokat az E-napló adatai alapján a DNG Márka Bizottság rögzíti. Az összesített 

adatok szerinti eredményt a DMB az iskola honlapján minden hónap 10-éig közzé teszi. 

A DM-ák beváltásáról az egész osztálynak kell egyhangú döntést hoznia. A beváltás feltételei a 3. számú 

táblázatban találhatóak. 

A DMP-ben lehetőség van egyéb DM gyűjtési módokra is: 

 

Tőzsde: Minden osztálynak lehetősége van meghatározott mennyiségű DM-át feltenni arra, hogy mennyi 

ideig nem szerez az osztály egyik tagja sem elégtelen osztályzatot. Egy nap esetén az összeg 1%-ával 

egy hét esetén 10%-ával, míg egy hónap esetén 100%-ával nő az előre meghatározott összeg. Ha 

nem sikerül az előre kitűzött célt elérni, az erre feltett DM-ák elvesznek, és levonásra kerülnek. A 

tőzsdézési szándékot a DMB-nál 5 nappal előreírásban be kell jelenteni, ezt a tanári faliújságján ki 

kell függeszteni. 

Hitel: Minden osztálynak lehetősége van hitelt felvenni a bizottságtól. A hitelszerződés megkötése után a 

hitelt felvevő osztály addig köteles saját eredményeit a bizottságnak regisztrálni, amíg a hitelben 

foglalt összeg 125%-át maradéktalanul vissza nem fizeti. 
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2. A DNG Márkát érő tevékenységek nyilvántartása 

 

2.1 A DNG márka gyűjtésének elve (1. számú táblázat): 

Jutalmak Összeg Mértékegység 

Osztályátlag x1000 félév 

Versenyen való részvétel 
 
(Pontok gyűjtése 2014. 09. 01-től) 

helyi 100 fő/alkalom 

kerületi 250 fő/alkalom 

budapesti, regionális 500 fő/alkalom 

országos 1000 fő/alkalom 

nemzetközi 2000 fő/alkalom 

Nyelvvizsga (azonos szintű 
írásbeli és szóbeli vizsga) 
(A meglévő vizsgák igazolása) 

alapfok 250 fő/vizsga 

középfok 500 fő/vizsga 

felsőfok 1000 fő/vizsga 

ECDL (A meglévő vizsgák igazolása) modulonként 100 fő/vizsga 

Jeles tanulmányi eredmény (min.4,7) 800 fő/félév 

Kitűnő tanulmányi eredmény 1000 fő/félév 

Kitűnő tanulmányi eredmény nevelőtestületi dicsérettel 1500 fő/félév 

Délutáni iskolai programon való részvétel (szakkör, énekkar, színjátszó, 
ISK) 

50 fő/alkalom 

Iskolán kívüli, iskolához kapcsolódó tevékenység 50 fő/alkalom 

Egyesületi tagság 500 fő/év 

Dicséretek 

szaktanári 250 fő/alkalom 

osztályfőnöki 500 fő/alkalom 

igazgatói 1000 fő/alkalom 

nevelőtestületi 1500 fő/alkalom 

Rádió, DNG fotósa 1000 fő/félév 

Honlapra rövid beszámoló 50 fő/alkalom 

Honlapra nagyobb terjedelmű beszámoló 100 fő/alkalom 

DÖK elnök 2000 fő/félév 

DÖK alelnök 1000 fő/félév 

DÖK pozíció 50 fő/alkalom 

DÖK képviselő 50 fő/alkalom 

Egyéb 
Bizottság dönt rövid 

indoklással 
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2.2 DNG Márka megvonásának elve (2. számú táblázat): 

Szankciók Összeg Mértékegység 

Mobiltelefon használat tanórán -50 fő/alkalom 

Öltözőben, folyosón tárolt felszerelés -50 fő/alkalom 

Bukás (félévkor) -2000 fő/tantárgy 

Bukás (év végén) -3000 fő/tantárgy 

Igazolatlan hiányzás -2000 fő/óra 

Szaktanári figyelmeztető -1000 fő/alkalom 

Szaktanári intő -2000 fő/alkalom 

Osztályfőnöki figyelmeztető -2000 fő/alkalom 

Osztályfőnöki intő -4000 fő/alkalom 

Igazgatói figyelmeztető -5000 fő/alkalom 

Igazgatói intő -10000 fő/alkalom 

Fegyelmi eljárásban elmarasztalás -20000 osztály 

Egyéb Bizottság dönt rövid indoklással 

 

 

 

3. A DNG Márkák beváltásának lehetőségei és feltételei 

 

3.1 DNG Márka beváltásának lehetőségei (3. számú táblázat): 

Beváltás lehetőségei Összeg Mértékegység 

Felkészülési nap 10000 fő 

Osztályprogramra használt nap 8000 fő 

Számonkérésmentes nap 4000 fő 

Fordított/játékos óra 1000 fő 

Számonkérésmenetes óra 1000 fő 

Egyéb Bizottság dönt rövid indoklással 
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3.2 DNG Márka beváltásának feltételei: 

1. Felkészülési nap 

a. Az adott félévben az osztályban nem került sor fegyelmi eljárásra, és az osztály egy tagja sem 

kapott igazgatói figyelmeztetést, intőt vagy rovót. 

b. Összesen évente két alkalommal választható. 

c. Csak az éves tervben előre megadott 5 napon vehető ki. 

d. Aktív közösségi munka jellemezte az osztályt. 

e. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

2. Osztályprogramra használt nap 

a. Az adott félévben az osztályban nem került sor fegyelmi eljárásra, és az osztály tagjai összesen 

nem kaptak 2 igazgatói figyelmeztetést, intőt vagy rovót. 

b. Összesen évente két alkalommal választható. 

c. Csak az éves tervben előre megadott 5 napon vehető ki. 

d. Aktív közösségi munkajellemezte az osztályt. 

e. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

3. Számonkérésmentes nap 

a. Egy hónapon belül csak egyszer választható. 

b. Témazáró dolgozatot nem lehet vele kikerülni. 

c. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

4. Fordított nap (tanórákhoz kapcsolódó játékok) 

a. Egy hónapon belül csak egyszer választható. 

b. Témazáró dolgozatot nem lehet vele kikerülni. 

c. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

5. Számonkérésmenetes óra 

a. Egy hónapon belül csak egyszer választható. 

b. Témazáró dolgozatot nem lehet vele kikerülni. 

c. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

6. Egyéb ötletek 

a. Egy hónapon belül csak egyszer választható. 

b. Témazáró dolgozatot nem lehet vele kikerülni. 

c. A beváltás előtt egy héttel írásban kötelezően jelezni kell a DMB felé. 

 

 

A DNG Márka Programot 2014 szeptemberében a DÖK és a tantestület is megvitatta és jóváhagyta. A program 

2014. szeptember 24-től lépett életbe. 


