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A versenyekkel kapcsolatos feladatokat, információkat a Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervének 4. 
fejezete tartalmazza. 

4.3. Tanulmányi és egyéb versenyek 

4.3.1. Tanulmányi versenyek 

A 2022/2023. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 9. §-a alapján jelen 
munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre 
intézményünk felkészíti a tanulókat.  

Az alábbi tanulmányi versenyekre készítjük fel tanulóinkat: 

Versenyek típusa és a versenyek neve 
Felkészítő 
tanár neve 

A versenyen 
várhatóan induló 

tanuló létszám (fő) 
I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott 

tanulmányi versenyek: 

OKTV - magyar nyelv, magyar irodalom, 
történelem, angol nyelv, német nyelv, latin 
nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, informatika I-II, vizuális kultúra, 
mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgyakból művészettörténet 
tantárgyakból 

a versenyző 
tanuló  

szaktanára 

várhatóan 
összesen 

120 tanuló, 
16 tan- 

tárgyi verseny 

II. Országos szervezésű művészeti versenyek: 

Országos Rajzverseny 

művésztanárok 

10 

Országos Népművészeti verseny 5 

Országos Mintázásverseny 5 

Országos Festészetverseny 5 

Ágazati és ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye: 
Képző-és iparművészeti ismeretek 

művésztanárok 50 

III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi  
versenyek 

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka 
emlékére tanulmányi versenyei 

szaktanárok 20 

„Szép Magyar Beszéd” verseny a 7-8, 
valamint a 9-12. évfolyamosok számára 

szaktanárok 30 

„Édes anyanyelvünk” országos 
nyelvhasználati verseny 

szaktanárok 20 

IV. Egyéb, a PP-ben szereplő tanulmányi versenyek 

A felkészítő tanárok minden esetben az adott tantárgy szaktanárai; 
a várható létszámot zárójelben tüntettük fel 

Országos versenyek 
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei (20), „Szép Magyar Beszéd” 
verseny a 7-8, valamint a 9-12. évfolyamosok számára (30), „Édes anyanyelvünk” országos 
nyelvhasználati verseny (20), Implom József Kárpát- medencei Helyesírási Verseny (25). Simonyi 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2013_2014_vk/105_mozgokepkultura_es_mediaismeret_1314.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2013_2014_vk/105_mozgokepkultura_es_mediaismeret_1314.pdf
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Zsigmond Helyesírási Verseny(12), Disputa verseny(10), Szóval? Országos vitaverseny(12), Bolyai 
anyanyelvi verseny(8), Balladamondó verseny – Nagykőrös (4);  
Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi verseny(12), Honismereti vetélkedők (30), Kosáry 
Domokos történelemverseny (12) , Savaria országos tört. verseny 9-10. évf.(12). Országos 
történelem verseny 7. évfolyamnak Nyugat-magyarországi Egyetem (18). Pénzsztár Országos 
Középiskolai Pénzügyi gazdasági verseny(12). ECONVENTIO országos középiskolai pénzügyi 
vetélkedő(4); További gazdasági témájú és az Európai Unióval kapcsolatos versenyek(20). "Itthon 
otthon vagy" országos földrajz verseny (8).  Országos angol- és német nyelvi versenyek(30), 
Országos angol nyelvi verseny 7-8. évf(12) Arany Dániel Matematikaverseny(30), Nemzetközi 
Kenguru Matematikaverseny(60), Apáczai Matematikaverseny a nyelvi előkészítős tanulók 
számára(18), Zrínyi Ilona Matematikaverseny(70), Varga Tamás Matematikaverseny(12), Bolyai 
matematika verseny(12), Kockakobak matematikaverseny(8), Matematika Határok Nélkül (12), 
Dürer matematikaverseny (8), Kecskekupa (8), Medvematek (30),  ,Náboj nemzetközi 
matematikaverseny (12), Eötvös matematika és fizika emlékverseny(6), Náboj nemzetközi 
fizikaverseny (25), Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny(12), Öveges József 
Kárpát-medencei fizikaverseny(5), Robotversenyek (10), Bejczy Antal robotika verseny (5), 
programozóversenyek Irinyi János Kémiaverseny(6), Hevesy György kémiaverseny(4), Kitaibel Pál 
Környezetvédelmi Verseny(5), "Itthon otthon vagy"országos földrajz verseny (8). Komplex ének-
zenei verseny(6), Bod Péter Könyvtárhasználati verseny(4), Nemes Tihamér informatika verseny(2). 
Rajz-, fotó pályázatok, novella-, esszé-, versíró pályázatok(40). Design Párbaj(8), Országos 
Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat(15). Évfordulókhoz, emléknapokhoz, történelmi 
eseményekhez kapcsolódó versenyek(25). Internetes versenyek(30). Az Ifjú Tudósok tantárgyi 
versenyei (50) 

Megyei tantárgyi versenyek 
Megyei Vörösmarty Mihály Szavaló Verseny(5), Angol- és német nyelvi versenyek(18), Fejér Megyei 
Matematikaverseny(40), Lánczos Kornél megyei fizikaverseny(8), Alba Regia informatika 
verseny(3), Megapixel informatika verseny(3), Integrált természettudományos versenyek(20), 
Csillagászati verseny(12), Megyei természetvédelmi és környezetvédelmi vetélkedő(8). Radetzky 
Jenő  biológia Emlékverseny (20), MATEGYE megyei matematikaverseny (15). Honvédség és 
társadalom Baráti kör versenye (30) 

Városi tanulmányi versenyek és vetélkedők 
Fehérvári Versünnep (8) Városismereti verseny, Költőnk és kora vetélkedő, a Városi Képtár Deák 
Gyűjtemény intézményei művészettörténeti – és rajzversenyei, történelmi, helytörténeti és 
versmondó versenyek, Pákozdi Emlékverseny, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a SzKKK, 
illetve a város intézményei által meghirdetett versenyek. Szavaló- és prózamondó Versenyek, 
szépkiejtési versenyek, Disputa versenyek, Műveltségi vetélkedők, illusztrációs- és rajzversenyek. 
rajz-, fotó pályázatok, novella-, esszé-,, versíró pályázatok, idegen nyelvi szépkiejtési versenyek, 
országismereti versenyek. Költőnk és kora vetélkedő (20) 
a város általános- és középiskolái által meghirdetett tantárgyi és műveltségi 

versenyek 
Vörösmarty Mihály Versmondó Verseny, Nemes-Nagy Ágnes szép kiejtési verseny, j vagy ly 
helyesírási verseny, egyéb szavaló, szép kiejtési és szövegértési versenyek, a Deák Ferenc 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola által meghirdetett történelem verseny, 
Székesfehérvár és Fejér megye történetét feldolgozó versenyek, Sudoku verseny, Kossuth 
Vándorkupa, Számítógépes fejszámoló verseny, reál műveltségi vetélkedő, Széchenyi 
természettudományos verseny, az iskolák diáknapjaihoz, évfordulóihoz kapcsolódó versenyek, 
egyéb tantárgyi versenyek 

4.3.2. Egyéb versenyek 

Intézményünk a következő– versenyeket szervezi meg már hagyományosan: 
- angol és német nyelvi szép kiejtési verseny 8. osztályosoknak; 
- angol és német nyelvi szép kiejtési verseny középiskolásoknak; 
- angol nyelvi országismereti verseny középiskolásoknak; 
- német nyelvi országismereti verseny középiskolásoknak; 
- internetes matematikaverseny 8. osztályosoknak; 

 



3 
 

Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza 
más intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös 
szervezését. Ilyen versenyek, rendezvények:  
 
Diákpárbaj, Fehérvári Versünnep, Székesfehérvár Megyei Jogú Város által 
meghirdetett kulturális pályázatok; a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a 
Székesfehérvári Kulturális Központ, illetve a város intézményei által meghirdetett 
pályázatok. 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk a Fejér Megyei Diáknapokra: minden meghirdetett 
kategóriában felkészítjük és benevezzük tanulóinkat. 
 

4.3.3. Sportversenyek és rendezvények 

Az iskolai-, városi-, megyei-, területi-, országos sportversenyeken, a diákolimpián 
lehetővé tesszük tanulóink részvételét. 
 
Benevezzük tanulóinkat a csapatversenyekre: kiemelten kosárlabda, röplabda, 
kézilabda, floorball és labdarugó tornákon. Részt veszünk a tollaslabda, duatlon, 
triatlon, torna bajnokságokon, úszó versenyeken, futó és atlétika versenyeken, lövész 
versenyeken. 
 
A fentieken túl minden más sportág versenyeire lehetővé tesszük érdeklődő tanulóink 
részvételét, támogatjuk, segítjük nevezésüket. 
 

4.3.4. A versenyekkel kapcsolatos feladatok 

 Lehetőséget adunk szakkörök, diákkörök szervezésére.  

 Tájékoztatjuk tanulóinkat a tanulmányi-, közismereti-, kulturális-, művészeti 
versenyekről, vetélkedőkről. 

 A Tehetséges Tópartis Tanulókért Alapítvány pályázatok kiírásával ösztönzi a 
tanulókat. 

 Az iskolai-, városi-, megyei-, területi és országos sportversenyekre és 
rendezvényekre felhívjuk tanulóink figyelmét, lehetővé tesszük részvételüket. 

 A versenyek felügyelete kötelező munkaidőben van, így a tantestület közös 
feladata az ügyeletek ellátása. Idén minden kollégának 8-10 órát kell ügyelnie 
ahhoz, hogy valamennyi versenyt zökkenőmentesen le tudjuk bonyolítani. 
Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy mindenki egyenlő mértékben vegyen 
részt a versenyek felügyeletében. 

4.3.5. A versenyek szervezése iskolánkban 

A versenyek kiválasztásának szempontjai: a verseny jellege, a verseny témájának 
kapcsolódása a pedagógiai programhoz, várható eredményei a 
tehetséggondozásban, a tanulók részvételi szándéka, az érintett korosztály, a 
műveltségi-, tanulmányi terület, a várható költségek, nevezési díj, a felkészítési igény, 
az eredmény erkölcsi és egyéb értékei – hozadéka, a verseny presztízse, az adott 
tantárgyakhoz való illeszkedése, az iskolai hagyományokhoz történő kötődése, a 
versenyek egymásra épülése, a korábbi évek szervezési tapasztalatai, PR érték. 
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A szervezéssel kapcsolatos feladatok: 

 A versenykiírásokat a munkaközösség-vezetőknek átadjuk/ elektronikus úton 

elküldjük lehetőség szerint a tanári szoba hirdetőtáblájára is kifüggesztjük. A 

nevezések és a nevezési díjak határidőre történő összegyűjtése a 

munkaközösség-vezető feladata. Az iskolai fordulókra benevezett és az 

azokon megjelent tanulók névsorát a hirdetőtáblára kitűzzük. Így az 

osztályfőnökök folyamatosan tájékozódhatnak az esetleges igazolt 

távollétekről. A tanulók részére a versenyeket az iskolarádión keresztül, és a 

szaktanárok közvetítésével hirdetjük meg, a verseny időpontjáról, a 

használható segédeszközökről szintén iskolarádiós hirdetéssel tájékoztatjuk 

őket. A versenyeredményeket igazgatói hirdetményből ismerhetik meg a 

kollégák és a tanulók. 

 Az OKTV-re történő jelentkezéshez kérjük az osztályfőnökök és a szaktanárok 

segítségét is. 

 A versenyek iskolai fordulóira nem készítjük fel a tanulókat. Amennyiben a 

tanulók továbbjutnak a városi, megyei, országos fordulóba, természetesen a 

szaktanár segítséget nyújt tanítványainak a felkészülésben. 

 A nevezési díjas versenyek nevezési díjához és a tanulók részvételével 

kapcsolatos költségekhez a megyei és országos fordulókra a TTT hozzájárul. 

A felsorolt versenyek ügyeletét a tantestület látja el a 26-32 közötti órakeret 

terhére. A szükséges versenykíséretek ellátásában is a tantestületre 

támaszkodunk, de bevonjuk a szülőket is.  

 


