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1. Törvényi háttér 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 183.§ (2) a)  alapján magyarországi nevelési-

oktatási intézmény országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyt szervezhet. 

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban szervezett versenyeket a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 184.§ foglaltak alapján szabályozzuk. 

A tervezett versenynek szerepelnie kell az intézmény éves munkatervében. 

 

2. Verseny engedélyezése 
Munkatervbe való felkerülés feltételei: 

 a szervező személy, munkaközösség írásban tájékoztatja az iskola 

vezetését szándékáról 

 a szervező személy, munkaközösség a fenti feltételeknek megfelelő 

információkat átadja az intézmény vezetőjének a munkaterv elkészítése 

előtt 60 munkanappal. (Az intézményi munkaterv elfogadása általában 

augusztus utolsó hetében történik a gimnáziumban) 

 az iskolavezetés megtárgyalja a tervezett versenyről szóló előterjesztést és 

kialakítja véleményét  

 az iskolavezetés tájékoztatja a fenntartót a tervezett versenyről és kikéri 

véleményét a megvalósításról 

 a iskolavezetés a fenntartó állásfoglalásának ismeretében dönt véglegesen 

arról, hogy támogatja, vagy nem támogatja az adott verseny megrendezését 

 a támogatott verseny esetében meg kell nevezni azt a személyt, aki felelős 

az egész verseny megszervezéséért, lebonyolításáért 

 lehetőség szerint meg kell nevezni azokat, akik a lebonyolításban 

közreműködnek 
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3. Nyilvánosságra hozott információk 

A megszervezésre kerülő versenyről az alábbi információkat kell nyilvánosságra hozni 

a meghirdetéskor. 

 a verseny megnevezését, 

 a verseny pedagógiai célját, 

 a verseny kategóriáit, az évfolyamok vagy korcsoportok (születési dátum) 

szerinti megjelöléssel, 

 a verseny jellegét, részeit, (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy pályázati 

rendszerű-e) 

 a verseny fordulóit, (iskolai forduló, megyei, és ha szerveznek, akkor területi 

válogató, országos döntő) 

 a megyei, és – ha szerveznek – területi válogatókról történő továbbjutás 

feltételeit, a továbbjutott versenyzők értesítésének módját, határidejét, 

 az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszámát, a nevezés 

módját, a nevezési lapot, 

 a versenyző vagy intézménye által fizetendő díjakat, (nevezési díjat, részvételi 

díjat (szállás, ellátás), valamint ezek mértékét, annak megjelölését, hogy a 

fizetés tanulónként vagy csapatonként, iskolánként értendő-e, valamint a díjak 

fizetésének módját, 

 a verseny témáját, ismeretanyagát, felkészüléshez felhasználható irodalmat, 

 a fordulók feladatainak rövid ismertetését, 

 a verseny díjait, 

 a versenyrendező (szervező) nevét, címét, elérhetőségét  

 


