
 

VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

 

Petőfi Megyei Rajzverseny általános iskola 1-8. évfolyamos tanulók számára 

 

A verseny pedagógiai célja: A vizuális kultúra tantárgy oktatása során, az 1-8. évfolyamon 

felfedezett tehetséges tanulók számára versenylehetőség biztosítása, tehetséggondozás. A Petőfi 

Megyei Rajzverseny több évtizedes múltra tekint vissza, már hagyományként ápoljuk 

intézményünkben. A verseny díjazottjainak alkotásait paravánra helyezzük és kiállítjuk, ezzel 

támogatjuk tanulóink esztétikai nevelését. Az érdeklődők kb. egy hónapon át megtekinthetik a 

kiállítást.  

A verseny kategóriái (az évfolyamok vagy korcsoportok születési dátum szerinti 

megjelölésével): A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói 

vehetnek részt a helyszínen való egyéni képalkotással. 

A verseny jellege, részei (elsősorban, hogy írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy pályázati 

rendszerű): Gyakorlati jellegű, képalkotás, illusztráció készítése. 

 

 

A verseny fordulói: egyfordulós, megyei szintű. 

Helyszíne: Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (4405 

Nyíregyháza, Alma utca 70.) 

Időpontja: 2018. március 12. 13:30 – 16:30 

 

A verseny témája: Petőfi Sándor verseihez illusztráció készítése. 

 

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése: A versenyző tanulók feladata, hogy a helyszínen 

hallott Petőfi versről illusztrációt készítsenek szabadon választott technikával. A rajzeszközöket a 

versenyzők otthonról hozzák magukkal, rajzlapot mi biztosítunk.  

 

A nevezés módjai, határidői, nevezési lap (mellékletként): A versenykiírás szerint: e-mailen 

keresztül, jelentkezési határidő betartásával. Nevezési díj nincs! 

 

A verseny díjai (pl. oklevél, emléklap, jutalomkönyv, tárgyjutalom): 

 

A verseny helyezettjeinek jutalmazása: A versenyt követően ünnepélyes díjátadáson 

évfolyamonként az I. - II. - III. helyezett versenyzők az Oktatási Hivatal által felajánlott 

könyvutalványban és oklevélben részesülnek.  

 

A verseny ütemezése: 

A versenyre való nevezés: 2018. március 02. 

A verseny ideje: 2018. március 12.  13:30 óra 

A verseny időtartama: kb. 3 óra 

A verseny végén 3 tagú szakmai zsűri végzi az értékelést évfolyamonként. 

 

 

Verseny után a helyezettek névsorát meg lehet tekinteni a tagiskola honlapján. A versenyzők 

munkáiból kb. egy hónapon át kiállítást láthatnak az érdeklődők, ezután az alkotásokat 

visszakaphatják a tanulók.  
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 1 fő szervező feladata a verseny kiírása, nevezések fogadása, a versenyzők részére 

ivólé, nápolyi szelet, rajzlapok, illetve dekorációs anyagok beszerzése, dokumentáció 

készítése (írásos, fénykép), az eredményhirdetés, 3 tagú szakmai zsűri szervezése;  

 1 fő iskolatitkár feladata a nevezések fogadása, oklevelek, emléklapok nyomtatása, 

fénymásolása;  

 8 fő pedagógus (évfolyamonként 1 fő) feladatuk terem előkészítése, felügyelet a 

verseny alatt;  

 Az iskolánk felső tagozatos tanulói segítenek a vendégek iskolánkban való 

tájékozódásában, az aula székekkel való berendezésében.  

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (4405 Nyíregyháza, Alma 

utca 70.) 

E-mail: petofi.nyiregyhaza@gmail.com 

Kapcsolattartó: Tóthné Rehó Judit 

 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13. 

Versenyszervező: Szántó Anett Kitti 

Tel: 06-30-626-8701 

E-mail: szanto.anett.kitti@oh.gov.hu 
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