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ALAPELVEK 
A személyiség fejlődését szolgáló iskolai és iskolán kívüli versenyeken, rendezvényeken 

való egyéni, egyesületi vagy iskolát képviselő szereplést értékeli az iskola. 

Az iskolai versenyek rendezését a munkaközösségek év végi javaslata alapján az az iskola 

következő éves munkaterve határozza meg. Az iskolai rendezés támogatását a szervező az 

igazgatóval előre egyezteti. Az iskolán kívüli versenyekről előzetes tervet (versenyek ne-

ve, valószínűsíthető tanuló létszám, becsült költség pl. nevezési díj, utazás, étkezés, szál-

lás stb.) készít a munkaközösség szeptember 15-ig. Nem tervezett versenyek esetén külön 

egyeztet a szaktanár az igazgatóval.  

Az iskolai versenyek, házibajnokságok rendezése, az arra való felkészítés, felkészülés ne 

érintse a délelőtti tanítás rendjét, a tanóra munkáját.  

 

A teljes személyiségű tehetség kibontakozását a szaktanár, az osztályfőnök, az osztályban 

tanító tanárok közössége, a felnőtt segítők és a család együttes tevékenysége segíti. 

A tehetség azonosítása nehéz feladat, a szaktanár figyelme meghatározó, a differenciált 

egyéni fejlesztés áldozatot kíván a családtól, a tanulótól és a pedagógustól is. 

A sporttagozat, a művészeti alapintézmény, a fakultációk képzése mellett szakkörök, 

sportkörök és a versenyfelkészítések szolgálják a speciális felkészítést, foglalkozást. 

A tanuló érdeke, érdeklődése, leterheltsége figyelembe vételével az időgazdálkodás segí-

tése is a támogatás szempontja. 

Az iskola jutalmazza a tehetséges tanulókat, és értékeli a felkészítő tanárok munkáját. 
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1. Tanulmányi versenyeken való indulás feltételei 

1.1. OKTV-n való indulás feltételei 
A középiskolai versenyek közül a legnagyobb tekintéllyel az OKTV bír. 

 A tanuló maximum két tantárgyból való indulását javasoljuk.  Csak kivételes esetben 

induljon több tantárgyból. A szaktanárokkal egyeztet az igazgató. Az idegen nyelvekre nem 

vonatkozik a korlátozás. 

 A szaktanár azok számára javasolja az indulást, akiknek négyes vagy ötös osztályzata van 

az alap, és/ vagy a fakultációs órán.  

 Az OKTV-re az utolsó két évfolyam diákjai jelentkezhetnek. 

1.1.1. Az OKTV-en induló tanuló mentesítése és jutalmazása  

Az első forduló esetén  

 A versenyző számára az első három tanórán való részvétel kötelező. A szaktanár javaslatára kü-

lön elbírálási lehetőség is mód van. A szaktanár a versenyszervező igazgatóhelyettessel egyeztet.  

 A diák másnap mentesül a számonkéréstől.  

 A szaktanár jó teljesítmény esetén osztályzattal jutalmazhatja a munkát. 

A második forduló esetén 

 A forduló napján a versenyző mentesül a tanórák látogatása alól.  

 A forduló hetén mentesülhet, ha kéri, a számonkérés alól.  

 A szaktanár osztályzattal, ill. dicsérettel jutalmazza.  

Országos döntő esetén 

 A döntőt megelőző három nap, ill. egyéni elbírálás alapján mentesül az óralátogatás alól a 

versenyző. 

 Az országos döntő hetén mentesül a számonkérés alól  

 Az iskola és a szaktanár osztályzattal és dicsérettel/díjjal jutalmazza. 

1.2 Egyéb tanulmányi versenyeken való indulás feltételei 

A tanulmányi versenyeken való indulók mentesítése kapcsán a munkaközösségek tesznek 

javaslatot. A mentesítés mértéke nem egyezik az OKTV-vel, de az OKTV-n való indulás 

mentesítése és jutalmazása az irányadó. Az egyes versenyek kapcsán a mentesítés mértékét, a 

munkaközösség álláspontja alapján a pedagógiai-fejlesztési igazgatóhelyettes határozza meg.  

Egyéni elbírálást kérhet a szaktanár a versenyeket szervező pedagógiai-fejlesztési igazgatóhe-

lyettestől új versenyek esetén. 

Az iskola és a szaktanár osztályzattal és dicsérettel/díjjal jutalmazza a sikeres szereplést. 
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2. Sportversenyeken való részvétel 

A sportversenyeken való indulás időpontját, ha a tanítási óráról való távollétet jelent, a szer-

vező tanár, ill. edző (később Versenyeztető) a verseny előtt legalább két tanítási nappal írás-

ban (tanárlista, faliújság stb.) jelzi a szaktanároknak, az osztályfőnök számára igazolja a hi-

ányzást.  

A tanórán kívüli, de a másnapra való tanulást lehetetlenné tevő versenyidőpontokról a Verse-

nyeztető a diák névlista megadásával tájékoztatja a szaktanárokat, ezzel mentesíti őket a szá-

monkérés alól. A mentesített diákok fegyelmezetlenség miatt elvesztik az adott órára vonat-

kozó mentességüket. A hatékony kommunikációt segíti, ellenőrzi az edzőkkel való kapcsolat-

tartásért felelős munkatárs. 

Rendszeres hétköznapi fordulók, nagyobb versenyek, nagyobb létszámú hiányzással járó al-

kalmak versenynaptárát a sportosztályokban tanító tanárok számára nyilvánossá teszi az 

edzőkkel való kapcsolattartásért felelős munkatárs. . 

Azok a versenyzők, akik a tavaszi idényben jelentős versenyeken, rendszeresen vesznek részt, 

ill. a tanév vége előtt hosszan hiányoznak, egyéni beszámolást kérhetnek a szaktanártól. Az 

időpontok megszervezését, a versenyző segítését elsősorban az osztályfőnök, amennyiben van 

a patrónus segíti, a beszámolók időpontjának összesítését az általános igazgatóhelyettesnek 

küldi el. 

Az iskola és a szaktanár osztályzattal és dicsérettel/díjjal jutalmazza a sikeres szereplést. 

 

3. Művészeti versenyeken, előadásokon, rendezvényeken való részvétel 

Tanórákról való hiányzásról igazolást kérhet előre a szülő, a felkészítő művésztanár az osz-

tályfőnöktől. 

A fellépés utáni napon a számonkérés alól való mentesítést a művésztanár kérhet. Szülői ké-

rést indokolt esetben a szaktanár elfogad. 

A művészeti alapintézmény igazgatóhelyettese tájékoztatja a tantestületet írásban a sikerekről 

és részvételről. 

Az iskola és a szaktanár osztályzattal és dicsérettel/díjjal jutalmazza a sikeres szereplést. 
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3.1. A művészi versenyeken induló tanuló mentesítése és jutalmazása 

A városi rendezvényen szereplés 

 Az első, illetve második díjat megszerző növendéket dicsérettel és osztályzattal jutalmazza a 

művésztanár. 

Megyei, ill. regionális rendezvényen szereplés 

Az első, vagy második díjat megszerző növendéket tagozatvezetői dicséretben részesítjük, és 

osztályzattal jutalmazzuk. 

Országos rendezvényen szereplés 

Az első helyezést megszerző, illetve országos szintű pályázatot elnyerő növendékünket igaz-

gatói dicséretben részesítjük. Az országos versenyen második díjat megszerző tanulónkat ta-

gozatvezetői dicséretben részesítjük. A kiemelkedő eredményeket osztályzattal is jutalmaz-

zuk. 

4. Az élsportoló, ill. az ifjú művész minősítés 

4.1. Az élsportoló minősítés 
A folyamatosan, válogatott szinten teljesítő tanulók kaphatnak élsportoló minősítést.  

Élsportoló minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad, ami a sokat (folyamatosan 

két-három hetet, ill. az alkalmankénti hiányzás összes óraszáma 100 órát meghaladó) hiányzó 

versenyző számára magántanrend összeállítását, egyéni számonkérést és beszámolást jelent. 

Meghatározott időszakra a számonkérés alól mentességet kaphat az igazgatótól, aki patrónus 

tanárt jelöl ki a versenyző számára.  

Legalább félévenként (lehetőleg kategóriát kap) a szaktanár által előzetesen meghatározott 

tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írásos-szóbeli vizsga tehető. A 

tanuló az egyéni elbírálás alapján a szaktanárokkal egyeztetve állítja össze a tantárgyak téma-

köreiből a beszámoltatás időrendjét. Az időpontokat tantárgyak szerint a tanuló gyűjti össze, 

és digitálisan formában adja át a patrónus számára. A beszámoltatás időrendje az osztályban 

tanító szaktanárok számára nyilvános, a versenyző patrónusa írásban küldi el az általános 

igazgatóhelyettesnek, aki a kollégákat tájékoztatja. A beszámoló előtt az élsportolónak lehető-

sége van, hogy a vizsga feltételeinek tisztázása érdekében konzultációt kérjen. 

A tantárgyi vizsga az iskolai helyi tantervére és a tanmenet által meghatározott tartalmakra 

alapul. Az élsportoló segítőtanári, patrónusi, ill. osztályfőnöki segítséget kap. A vizsga értéke-

lésében az adott osztályban tanító tanár mellett a patrónus is részt vesz. A beszámolók átlaga 

eredményezi a félévi, ill. év végi osztályzatot. A vizsgára való egyéni felkészítésről feljegy-

zést készít a patrónus. A szülő, az élsportoló, a patrónus és az osztályfőnök valamint az igaz-

gató vagy általa kijelölt személy a tanév végén megbeszéli az iskola és a család közti együtt-

működés tapasztalatait. 
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4.2. Az ifjú művész minősítés  

A folyamatosan szereplő, művészi rangot nyerő tanulók kaphatnak ifjú művész minősítést.  

Ifjú művész minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad, ami a sokat (folyamatosan 

két-három hetet, ill. az alkalmankénti hiányzás összes óraszáma 100 órát meghaladó) hiányzó 

versenyző számára magántanrend összeállítását, egyéni számonkérést és beszámolást jelent. 

Meghatározott időszakra a számonkérés alól mentességet kaphat az igazgatótól, aki patrónus 

tanárt jelöl ki a versenyző számára.  

Legalább félévenként (lehetőleg kategóriát kap) a szaktanár által előzetesen meghatározott 

tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írásos-szóbeli vizsga tehető. A 

tanuló az egyéni elbírálás alapján a szaktanárokkal egyeztetve állítja össze a tantárgyak téma-

köreiből a beszámoltatás időrendjét. Az időpontokat tantárgyak szerint a tanuló gyűjti össze, 

és digitálisan formában adja át a patrónus számára. A beszámoltatás időrendje az osztályban 

tanító szaktanárok számára nyilvános, a versenyző mentora/patrónusa írásban küldi el az álta-

lános igazgatóhelyettesnek és az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetőjének, aki a kol-

légákat tájékoztatja. A beszámoló előtt az ifjú művésznek lehetősége van, hogy a vizsga fel-

tételeinek tisztázása érdekében konzultációt kérjen. 

A sokat hiányzó diákok számára magán tanrend összeállítását, az egyéni számonkérést és be-

számolást jelenti. Félévenkénti rendszerességgel a témazárók feladataiból, ill. a szaktanár által 

előzetesen meghatározott tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írá-

sos-szóbeli vizsga tehető. A tantárgyi vizsga az iskolai helyi tantervre és a tanmenet által 

meghatározott tartalmakra alapul. Az ifjú művész segítőtanári, patrónusi, ill. osztályfőnöki 

mentori segítséget kap. A vizsga értékelésében az adott osztályban tanító tanár mellett a pat-

rónus is részt vesz. A beszámolók átlaga eredményezi a félévi, ill. év végi osztályzatot. Ifjú 

művész minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad. A vizsgára való egyéni felké-

szítésről feljegyzést készít a patrónus. A szülő, az ifjú művész, a patrónus és az osztályfőnök 

valamint az igazgató vagy általa kijelölt személy legalább a tanév végén megbeszéli az iskola 

és a család közti együttműködést. 

 

A minősítéssel járó mentesítés felfüggeszthető, ill. megvonható, ha a tanuló fegyelmezetlen, 

vagy súlyosan megszegi a házirendet, vagy ha a versenyzői, ill. művészeti tevékenységét szü-

netelteti.
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

ÉLSPORTOLÓ, ILL. IFJÚ MŰVÉSZ MINŐSÍTÉS  

SZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT 

Tehetséges diákok felkészülését, versenyeken való szereplését támogatja élsportoló, ill. ifjú 

művész minősítés adásával a szegedi piarista gimnázium. 

Pályázati határidő: október 10. 

1.1. Az élsportoló minősítés 
A folyamatosan, válogatott szinten teljesítő tanulók kaphatnak élsportoló minősítést.  

Élsportoló minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad, ami a sokat (folyamatosan 

két-három hetet, ill. az alkalmankénti hiányzás összes óraszáma 100 órát meghaladó) hiányzó 

versenyző számára magántanrend összeállítását, egyéni számonkérést és beszámolást jelent. 

Meghatározott időszakra a számonkérés alól mentességet kaphat az igazgatótól, aki patrónus 

tanárt jelöl ki a versenyző számára.  

Legalább félévenként (lehetőleg kategóriát kap) a szaktanár által előzetesen meghatározott 

tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írásos-szóbeli vizsga tehető. A 

tanuló az egyéni elbírálás alapján a szaktanárokkal egyeztetve állítja össze a tantárgyak téma-

köreiből a beszámoltatás időrendjét. Az időpontokat tantárgyak szerint a tanuló gyűjti össze, 

és digitálisan formában adja át a patrónus számára. A beszámoltatás időrendje az osztályban 

tanító szaktanárok számára nyilvános, a versenyző patrónusa írásban küldi el az általános 

igazgatóhelyettesnek, aki a kollégákat tájékoztatja. A beszámoló előtt az élsportolónak lehető-

sége van, hogy a vizsga feltételeinek tisztázása érdekében konzultációt kérjen. 

A tantárgyi vizsga az iskolai helyi tantervére és a tanmenet által meghatározott tartalmakra 

alapul. Az élsportoló segítőtanári, patrónusi, ill. osztályfőnöki segítséget kap. A vizsga értéke-

lésében az adott osztályban tanító tanár mellett a patrónus is részt vesz. A beszámolók átlaga 

eredményezi a félévi, ill. év végi osztályzatot. A vizsgára való egyéni felkészítésről feljegy-

zést készít a patrónus. A szülő, az élsportoló, a patrónus és az osztályfőnök valamint az igaz-

gató vagy általa kijelölt személy a tanév végén megbeszéli az iskola és a család közti együtt-

működés tapasztalatait. 
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1.2. Az ifjú művész minősítés  
A folyamatosan szereplő, művészi rangot nyerő tanulók kaphatnak ifjú művész minősítést.  

Ifjú művész minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad, ami a sokat (folyamatosan 

két-három hetet, ill. az alkalmankénti hiányzás összes óraszáma 100 órát meghaladó) hiányzó 

versenyző számára magántanrend összeállítását, egyéni számonkérést és beszámolást jelent. 

Meghatározott időszakra a számonkérés alól mentességet kaphat az igazgatótól, aki patrónus 

tanárt jelöl ki a versenyző számára.  

Legalább félévenként (lehetőleg kategóriát kap) a szaktanár által előzetesen meghatározott 

tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írásos-szóbeli vizsga tehető. A 

tanuló az egyéni elbírálás alapján a szaktanárokkal egyeztetve állítja össze a tantárgyak téma-

köreiből a beszámoltatás időrendjét. Az időpontokat tantárgyak szerint a tanuló gyűjti össze, 

és digitálisan formában adja át a patrónus számára. A beszámoltatás időrendje az osztályban 

tanító szaktanárok számára nyilvános, a versenyző mentora/patrónusa írásban küldi el az álta-

lános igazgatóhelyettesnek és az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetőjének, aki a kol-

légákat tájékoztatja. A beszámoló előtt az ifjú művésznek lehetősége van, hogy a vizsga fel-

tételeinek tisztázása érdekében konzultációt kérjen. 

A sokat hiányzó diákok számára magán tanrend összeállítását, az egyéni számonkérést és be-

számolást jelenti. Félévenkénti rendszerességgel a témazárók feladataiból, ill. a szaktanár által 

előzetesen meghatározott tételekből/résztémakörökből nyilvános időpontban írásos vagy írá-

sos-szóbeli vizsga tehető. A tantárgyi vizsga az iskolai helyi tantervre és a tanmenet által 

meghatározott tartalmakra alapul. Az ifjú művész segítőtanári, patrónusi, ill. osztályfőnöki 

mentori segítséget kap. A vizsga értékelésében az adott osztályban tanító tanár mellett a pat-

rónus is részt vesz. A beszámolók átlaga eredményezi a félévi, ill. év végi osztályzatot. Ifjú 

művész minősítést a tanuló és a szülő kérésére az igazgató ad. A vizsgára való egyéni felké-

szítésről feljegyzést készít a patrónus. A szülő, az ifjú művész, a patrónus és az osztályfőnök 

valamint az igazgató vagy általa kijelölt személy legalább a tanév végén megbeszéli az iskola 

és a család közti együttműködést. 

2. A pályázat beadási módja 

Élsportoló vagy ifjú művész minősítést az igazgató ad a tanuló és a szülő által beadott írásos 

pályázat alapján. 

A pályázatnak tartalmi elemei: 

1. A tanuló neve osztálya 

2. A tanuló eredményei 

3. A tanuló tervezett verseny-, ill. szereplési időrendje 

4. A mentesítés időszaka (pl. 2011. október 1. – december 31.) 

5. A mentesítés területe (tantárgyak megnevezése az egyéni számonkérés formájának 

megnevezése)  

6. A szülők aláírása 
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16. melléklet. Tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek szervezési és az élsportoló minősítés rendje 

 
 

3. A döntéshozatal 

Az igazgató a mentesítés megadásáról a tanulót, a szülőket és a tantestületet október 21-ig 

írásban értesíti, és patrónust nevez ki. 

A minősítéssel járó mentesítés felfüggeszthető, ill. megvonható, ha a tanuló fegyelmezetlen, 

vagy súlyosan megszegi a házirendet, vagy ha a versenyzői, ill. művészeti tevékenységét szü-

netelteti. 


