
Az Eötvös Loránd Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola Diákönkormányzata osztályok közötti pontversenyt hirdet a 

2021/2022-es tanévre az alábbiak szerint 

A versenyben a felső tagozatos osztályok vesznek részt. Az egyes versenyszámokat a feltüntetett 

időpontokban rendezzük meg, illetve értékeljük. A verseny állása az előcsarnokban lévő 

diákönkormányzati hirdetőtáblán, illetve az osztálytermek DÖK hirdetőfalán folyamatosan 

nyomon követhető. 

A pontverseny 2022. május 31-én zárul. Az ünnepélyes díjátadásra a tanévzáró ünnepélyen és/vagy 

a ballagáson kerül sor. 
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Versenyszámok 

Terem ellenőrzés: dekoráció (időszerűség), tisztaság, otthonosság, virágok. 

Értékelési, ellenőrzési időpontok: 2021. október 21 és 2022. március 21. Plusz egyszer a tanév 

során véletlenszerűen választott időpontban. 

Alkalmanként maximum 30 pont szerezhető az értékelő pedagógusok és DÖK képviselők 

pontszámai alapján. Az értékelésben a DÖK elnök és elnökhelyettes, a DÖK segítő pedagógus 

és még 3 tantestületi tag veszt részt. 

Papírgyűjtés: A papírgyűjtés során az egy főre jutó összegyűjtött papír mennyisége határozza  

meg az osztályok sorrendjét. Alkalmanként maximum 30 pont szerezhető. 

Időpontok: 2021. október 11-14. és 2022 tavaszasza. 

Tanulmányi versenyek: vers- és prózamondó verseny, angol, helyesírási, informatika, 

matematika, kreatív és rajzverseny. 

Egy osztály egy versenyben csak egy csapatot indíthat, egyéni versenyek esetében 

osztályonként két versenyző indulása, illetve helyezése számít! 



Alkalmanként 5-5 pont szerezhető egyéni indulónként, 10 pont csapat indulása esetén. 

További pontokat lehet gyűjteni a versenyen elért helyezésekért (I. hely 7 pont, II. hely 5. pont, 

III. hely 3 pont, IV. hely 2 pont, V. hely 1 pont)! 

Sportversenyek: asztalitenisz, labdarúgás, röplabda, iskolakör futóverseny stb... 

Csak azok a versenyek számítanak, melyeket a felső tagozat minden évfolyama számára 

meghirdetésre kerül. Egy osztály versenyenként legfeljebb egy csapatot indíthat! Egyéni 

versenyszámok esetében osztályonként két fő indulhat, illetve helyezése számít! 

Alkalmanként 5-5 pont szerezhető egyéni indulónként, 10 pont csapat indulása esetén. 

További pontokat lehet gyűjteni a versenyen elért helyezésekért (I. hely 7 pont, II. hely 5. pont, 

III. hely 3 pont, IV. hely 2 pont, V. hely 1 pont)! 

Jelen versenykiírást az osztályok képviselői 2021. szeptember 6-ai Alakuló 

diákönkormányzati ülésükön elfogadták. 

Budapest, 2021. szeptember 6. 

 Feigl Erik Rozbora Tímea 

 DÖK segítő pedagógus DÖK elnök 


