Pályázat
Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából az Egyenlő Esélyt Közalapítvány pályázatot
hirdet a Felsőpakonyi Herman Otto Általános Iskola tanulói számára, melynek célja valamely
oktatási területhez kapcsolódó egész tanéven át tartó kiemelkedő teljesítmény, tanulmányi
eredmény (félévi -, év végi osztályzat, dicséret, tanórai kiselőadás, helyi, körzeti, megyei vagy
országos versenyen való részvétel és eredmény stb.) elismerése.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázati adatlap kitöltése;
Gárdonyi Géza életével, munkásságával kapcsolatos informatív írásos anyag - dokumentum
(pl.: fogalmazás, esszé, szórólap, rajz, festmény stb.) készítése, melyen megjelölendő , hogy
milyen források felhasználásával készült a benyújtott dokumentum. (Könyv szerzője, címe;
Internetes elérhetőség címe stb.)
A benyújtandó pályázati dokumentummal kapcsolatos elvárások:
Rajz vagy festmény esetén: 1-2 oldal terjedelmű, szabadon választott technikával;
Szövegszerkesztő programmal készített dokumentum esetén: 13-as betűméret, 1,5 sorköz,
Times New Roman betűtípus és maximum 1 db 3 cm-nél nem nagyobb fotó található benne.
Terjedelme minimum 1,5, maximum 2 oldal.
Oktatási területek, melyekhez a kiemelkedő teljesítmények, illetve a plusz munkák igazolása a
pályázat lezárásának időpontjáig folyamatos:
természettudományi tantárgyak (biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, informatika);
human tantárgyak (angol nyelv, magyar nyelv es irodalom, történelem);
művészetek (ének-zene, képzőművészet, rajz);
sport (testnevelés, barmely sportág).
A pályázat lefolytatásának menete:
1. Jelentkezes a pályázatra: 2022. március 31.
a. a kitöltött adatlap és a Gárdonyi Gézáról készített írásos dokumentum benyújtása;
• a tanuló benyújthatja jelentkezését az iskola titkárságán, szaktanáránál,
osztályfőnökénél.
2. Teljesítmények igazolása folyamatosan történik;
3. Pályázat lezárása: 2022. június 10.
4. Az eredményhirdetés es a jutalmak kiosztása a tanévzáró ünnepélyen történik.
A kiemelkedő teljesítmények igazolásának módjai:
fénymásolat félévi bizonyítványról és második félévi jegyekrő1;
fénymásolat oklevelrő1, mely versenyen való részvételt es eredményt tanúsít;
kiselőadás igazolása: a kiselőadás másolatának benyújtása, melyen a következő adatok
szerepelnek: dátum szaktanár aláírása;
szaktanári / osztályfőnöki igazolás, mely szereplést, részvételt, egyéb plusz munkát tanúsít;
serleg, érem stb.;
digitális munka (.ppt, .pptx, .mp3, .mp4 stb.) benyújtása adathordozón vagy beküldése az
iskola.felsopakony@gmail.com e-mail címre.
Fontos információk a pályázatról:
A Kuratórium pénzjutalomban részesíti a nyertes tanulókat. Egy tanuló több pályázatot is beadhat.

PÁLYÁZATI ADATLAP

TANULÓ NEVE:

OSZTÁLYA:

OKTATÁSI TERÜLET NEVE, MELYBEN
PÁLYÁZATOT NYÚJT BE:

OKTATÁSI TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ
TANTÁRGY NEVE:

AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ
DOKUMENTUM (PL.: FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY
MÁSOLAT, OKLEVÉL STB.)

AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ
DOKUMENTUM(OK) TERJEDELME:

Kelt: Felsőpakony, 2022. március …………

Tanuló aláírása

SZAKTANÁRI IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ....................................................................................................................
nevű .......................... osztályos tanuló az alabbi plusz munkát végezte az Egyenlő Esélyt
Közalapítvány tanulói pályázatának keretein belül:

 kiselőadás
 részvétel versenyen (házi, körzeti, megyei, országos) – eredmény:
 részvétel ünnepélyen
 részvétel iskolai programon
 kiemelkedő ügyeletesi munka
 kiemelkedő felelősi munka
 kiemelkedő diákönkormányzati munka

egyéb:…………………………………………..

Felsőpakony, 2022. ………………

Szaktanári aláírás

