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- Országos tehetségkereső és tehetséggondozó pályázat integráltan és szegregáltan oktatott 
sajátos nevelési igényű általános iskolások számára- 

 
Mottó: 

„Arany-hidat verek hitből, reményből, szeretetből.” 
(Mécs László: Verni kezdem az aranyhidat) 

 

A pályázat meghirdetője:  
 

 
 
Email: oszirozsapalyazat@hotmail.com   
Web: www.omlit.hu  
 
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 
 
I. SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT 
 
1.-2. osztály : Az ősz színei – színező pályázat ( a színező lap e pályázat 
melléklete)- a kiszínezett lapot kizárólag jpg fájlként kérjük visszaküldeni! 
 
II. RAJZPÁLYÁZAT 
 
Az alkotó kedvű gyermekek a témával kapcsolatban szabadon választott 
technikával A/3 vagy A/4-es méretben készíthetik el munkáikat.  
A képekre (bal alsó sarokba, jól olvashatóan) kérjük ráírni az alkotó 
nevét, osztályfokát, és iskolája nevét, címét. 
Pályázóként maximum 1 pályamunka nyújtható be, kizárólag jpg fájlként , 
emailben.  
 
III. IRODALMI PÁLYÁZAT 
 
5-8. osztályosok részére 
Várunk verseket, prózákat, amelyek az ősszel kapcsolatosak. 
(Kérjük, gépírással , word dokumentumban küldjék be a gyermekek által írt 
műveket az oszirozsapalyazat@hotmail.com címre) 
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A pályázathoz ( mindegyik kategóriához) Jelentkezési lap tartozik, amelyet 
szintén kérünk kitöltve és aláírva beküldeni (pdf vagy jpg fájlként) , az 
alkotásokkal együtt.  
 

Mindegyik kategóriában pályázhatnak:  

Tanulásban akadályozottak 

Értelmileg akadályozottak  

Autizmus spektrumzavarral vagy Asperger-
szindrómával élő gyermekek 

Kérjük minden pályamunkán jelezni, hogy tanulásban 
akadályozott/értelmileg akadályozott, illetve autizmus spektrumzavarral 
vagy Asperger- szindrómával él az alkotó gyermek. 
 
 
Beküldési határidő: 2015. december 18. 
 
Díjazás:  
Kategóriánként a legszebb, legjobb alkotásokat díjazzuk ( Oklevél, 
jutalomkönyv / egyéb tárgyjutalom) , s tervezzük, hogy kiállítást 
szervezünk a beérkezett alkotásokból.  
A díjazottak nevét (továbbá iskolájuk és a felkészítő pedagógus nevét) , 
továbbá a díjazott alkotásokat publikáljuk majd honlapjainkon. 
Eredményhirdetés: 2016. január 22-ig 
 

Támogatná munkánkat? 
http://jotekonysagigyujtes.webnode.hu/hogyan-tamogathat-minket/ 
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JELENTKEZÉSI LAP az  

SAJÁTOSAN NAGYSZERŰ c. országos pályázathoz  

 
Pályázó neve, életkora:  

 
Iskola neve, címe: 
 
 
Telefon: 

 
 
 

Email:  
Felkészítő pedagógus neve:  
Pályázati kategória: 
(kérjük bejelölni a megfelelő 
kategóriát.) 

 Színezés 
 Rajzpályázat 
 Irodalmi pályázat 

NYILATKOZAT: Kijelentem, hogy az általam 

beküldött alkotások a saját szellemi termékeim. 

Hozzájárulok műveim korlátlan 

felhasználásához, elektronikus vagy nyomtatott 

közléséhez. Műveim megjelentetéséért cserébe 

nem kérek tiszteletdíjat , royaltyt vagy egyéb 

ellenszolgáltatást. Kijelentem, hogy az általam 

megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a 

pályázati kiírást elolvastam, az abban 

foglaltakkal egyetértek. 

 
  IGEN 
 
 
 
  NEM 

 
Dátum: 2015. …………………………………. 
 
 

 
…………………………………….. 

(Igazgató vagy felkészítő pedagógus aláírása) 
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NÉV:___________________________________________ Osztály: ________ 
 
Általános Iskola neve, címe : ________________________________________ 
 
Felkészítő nevelő :____________________________ 
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