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Iskolai rajzpályázat 

 

A pályázat meghirdetője és szervezője 

Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

A pályázat célja 

A pályázó ismerje meg Szent László király életét, tetteit, szellemiségét, gondolja át napjainkban is pél-
dát adó, értékként szolgáló cselekedeteit. 

A pályázat tartalmi elemei 

A pályázó készítsen képi alkotást tetszőlegesen megválasztott technikával (tempera, vízfesték, olaj-
festék, zsírkréta, pasztellkréta…), amely megjeleníti, megörökíti Szent László király alakját, cselekede-
teit, életének egy részletét vagy szellemiségét. 

Választható témák: 

 Szent László élete valamely meghatározó eseményének, cselekedetének bemutatása 

 Szent László példája (a Szent életének hatása napjainkra) 

Formai követelmények 

 A3-as papírra készített munka, paszpartuval ellátva. 

 A pályázat jeligés, ezért a beadott pályázatok külső burkolatán/hátlapján csak a pályázat nevét 
(Iskolai rajzpályázat), a mű címét, a választott jeligét és a pályázó évfolyamát tüntessék fel: ehhez 
a Címke a pályamunkára nevű űrlapot kell kitöltve felragasztani a hátlapra. 

 Zárt borítékban mellékeljék a kitöltött Pályázati adatlapot, a borítékra írják rá a pályázat nevét, a 
kategóriát és a jeligét. 

 A Címke és a Pályázati adatlap letölthető a www.kpszti.hu/szentlaszloev oldalról. 

Az értékelés szempontjai 

 A kiírásnak megfelelő témaválasztás 

 Teljesen önállóan készített munka 

 A választott téma korcsoporttól elvárható megjelenítési szintje 

 A téma feldolgozásának sajátos, egyedi, őszinte módja 



 A színhasználat, tónus, kompozíció átgondolt alkalmazása 

 A választott technika míves, esetenként kimagasló művelése 

 A megadott méret betartása 

A jelentkezés feltételei, a pályázat kategóriái 

Pályázatot nyújthat be bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását 
igénybe vevő egyházi közoktatási intézmény, általános vagy középiskola diákja, a felkészítő pedagó-
gusa által. 

Kategóriák: 

 3–4. évfolyam 

 5–8. évfolyam 

 9–12. és 13–14. évfolyam 

Egy intézményből/egy telephelyről kategóriánként legfeljebb 3 pályamunkát lehet benyújtani. 

A nevezés módja 

Nevezni a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján, pályázati űrlap kitöltésével lehet (www.kpszti.hu/ 
szentlaszloev). Az űrlap kitöltésére csak regisztrált személy (intézmény) jogosult, ezért a tanulókat az 
intézményük nevezheti. 

Szükséges adatok: 

 intézményi adatok: intézmény neve, OM azonosítója, telephely kódja; 

 személyes adatok: a pályázó tanuló neve, a felkészítő pedagógus neve és elérhetősége (e-
mail cím, telefonszám); 

 pályázati adatok: kategória és a választott jelige.  

Határidők 

Nevezési határidő: 2017. április 10.  
A pályamű benyújtásának határideje: 2017. április 21. (postabélyegző dátuma vagy személyes leadás 
a Katolikus Pedagógiai Intézet portáján). 

A pályaművek beküldése 

A kész pályaművet a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kell eljuttatni: 

 személyesen munkanapokon 600–2100 óra között (cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 vagy postai úton (postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68). 

 A borítékra írják rá a pályázat nevét: Iskolai rajzpályázat. 

Díjazás kategóriánként 

I. díj: 50 000 Ft értékű jutalom 
II. díj: 30 000 Ft értékű jutalom 
III. díj: 20 000 Ft értékű jutalom 
Különdíj: 10 000 Ft értékű jutalom 

További információk 

A pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik.  

A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át jutalmaikat. Az eredményhirdetés időpontját, vala-
mint a díjkiosztó időpontját és helyszínét 2017 márciusában tesszük közzé a Katolikus Pedagógiai 
Intézet honlapján. 



A helyezett pályamunkákat kiállításon mutatjuk be, és a Katolikus Pedagógiai Intézet 20. évforduló-
jának ünnepén (2017. október 6-án) a Nemzeti Színházban jótékonysági árverésre bocsátjuk a Szent 
Gellért Ösztöndíj javára. 

Pályaműveket semmilyen formában nem juttatunk vissza az alkotójához. 

Pályázati felelős 

Dr. Mártonné Sárossy Mónika (e-mail: msarossy@kpszti.hu; tel.: 06-1-479-3033) 


