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A versenyek támogatása 
 
Az iskolában egész évben folynak versenyek, a tanulók több mint 50%-a részt vesz 
valamilyen versenyen, vannak tanulók, akik több versenyen is emelve iskolánk jó 
hírnevét. A nevezési díjak összege több verseny esetén sok ezer forint is lehet. Vidéki 
versenyek esetében az útiköltség is tetemes.  Ezért alapítványunk a következő 
határozatot hozta: 

 A versenyek közül azokat javasoljuk támogatni, amelyek a tanulóktól tanórán 
kívüli tevékenységgel járnak, a tanuló külön készül a versenyre, s a 
versenyfeladatokat önállóan oldja meg.  Olyan versenyeket támogatunk, 
amelyek több szinten bonyolódnak, és a tanuló magasabb szintre jutott.   

 
Az alapítvány segít az útiköltség kifizetésében és a részvételi vagy nevezési díj, esetleg 
szociális körülményekre tekintettel más költségek kifizetésében.  
 
Általános elvek: 

- A helyi és levelező versenyek költségei a tanulót terheljék.  
- A területi versenyek útiköltségét és a nevezési díj felét fizeti az alapítvány. 
- Megyei versenyeket a területihez hasonlóan támogatjuk. (Útiköltségnél 

benzinköltséget vagy buszjegy árát fizetjük,) 
- Országos versenyre jutott tanulókat az útiköltséggel és a 50 % nevezési díjjal 

támogatnánk. Külön kérvényezni lehet a szállásra a szociális helyzetre 
tekintettel. 

- Díjkiosztó ünnepségre utazásnál lehetőleg kérjük a szülők segítségét, ha erre 
nincs lehetőség, akkor útiköltség 50 %-át támogatjuk. 

- Az útiköltségnél: megyén belül 100 %, megyén kívül 50 %-ot fizetünk. 
 

Konkrétan támogatható versenyek: 
 
Alsó tagozat 
 
Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló: útiköltség, ha az első 100. 
helyezésben végzett a tanuló, tárgyjutalom (pl. matematika tárgyú könyv) 
Újkígyósi területi komplex anyanyelvi verseny: útiköltség 
Nagyszénási területi sportverseny: útiköltség 
Szivárvány országos döntők:  
                   Kis nyelvész 
                   Matematika 
                   Természetismeret 
                   Komplex tanulmányi verseny) : útiköltség 50 % 
Matekguru országos döntő Nyíregyháza (4 fős csapat): teljes nev. díj + útiköltség 50 % 
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Felső tagozat 
 
Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló: útiköltség, ha az első 
100.helyezésben végzett a tanuló, tárgyjutalom (pl. matematika tárgyú könyv) 
Varga Tamás matematikaverseny megyei forduló: nevezési díj 50% + útiköltség 
Kazinczy területi verseny útiköltség 
Simonyi helyesírási verseny megyei forduló: nevezési díj 50% + útiköltség 
Bolyai verseny területi forduló: nevezési díj 50% + útiköltség 
Curie kémiaverseny megyei forduló: nevezési díj 50% + útiköltség 
Hevesi György kémiaverseny megyei forduló: nevezési díj 50% + útiköltség 
Megyei történelemverseny: útiköltség 
TIT angolverseny: nevezési díj 50% + útiköltség 
Angol megyei verseny: nevezési díj 50% + útiköltség 
Német megyei verseny: nevezési díj 50% + útiköltség 
Országos angol versenyek: nevezési díj 50% + útiköltség 
Bendegúz kisnyelvész országos fordulóra bejutás esetén: nevezési díj 50% + útiköltség 
50 % 
Területi szavalóverseny: útiköltség 
 
 
Sport 
 
Diákolimpia: útiköltség 
 
 
Az alapítvány kuratóriuma minden év szeptemberében összeül, és az adott tanévre 
vonatkozóan meghatározza a versenyek támogatását. 
 
 
Kondoros, 2012. szeptember 20. 
 
 
 
 
      Tímárné Látkóczki Mária 
           kuratóriumi elnök 


