A RÁNKI GYÖRGY REGIONÁLIS TÖRTÉNELEMVERSENY – BARANYA, SOMOGY, TOLNA ÉS ZALA
MEGYE KÖZÉPISKOLÁS (9-12. ÉVFOLYAMOS) DIÁKJAINAK RÉSZVÉTELÉVEL
BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA
2018/2019. tanév
Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a RÁNKI GYÖRGY REGIONÁLIS
TÖRTÉNELEMVERSENY – BARANYA, SOMOGY, TOLNA ÉS ZALA MEGYE KÖZÉPISKOLÁS (9-12.
ÉVFOLYAMOS) DIÁKJAINAK RÉSZVÉTELÉVEL versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló
lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi.
Nevezés a versenyre:
Nevezési határidő: 2018. december 17. (hétfő)
Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ (Pécsi POK) honlapján, a Tanulmányi
versenyek menüpont alatt található táblázatból megnyíló Jelentkezési felületen keresztül lehet.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek)
Az 1. (iskolai) forduló időpontja: 2019. január 17. (csüt.) 14:00-15:30 óra
Az iskolai fordulót központi feladatlap alapján minden érintett iskola önállóan szervezi. Az iskolai
forduló írásbeli feladatlapját és a javítási útmutatót a Pécsi POK január 16-ig elektronikusan eljuttatja
a nevező iskoláknak.
Nevezés a megyei fordulóra:
A javítást követően az iskolák kategóriánként a legjobb eredményt elérő 2 tanulót, ezen felül a 80%
feletti eredményt elért valamennyi versenyzőt nevezik a megyei fordulóra. A nevezéshez az iskola a
versenyzők dolgozatát és nevezési lapját (postai úton vagy szkennelve elektronikusan) felterjeszti a
Pécsi POK címére:
Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
7626 Pécs, Egyetem u. 2.
(Kérjük, a borítékra írják rá: RÁNKI TÖRTÉNELEMVERSENY)
Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
Nevezési határidő: 2019. január 24. (csüt.)
A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek menüpont alatt
található
táblázatból
lesz
letölthető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, és intézményvezetővel valamint
szülővel aláíratva visszaküldeni.
A 2. (megyei) forduló időpontja: 2019. február 13. (szerda) 14:00-16:00 óra
A megyei forduló helyszíne: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium - 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A megyei fordulót központi feladatlap alapján a Pécsi POK szervezi. A dolgozatokat központi javítókulcs
alapján a Pécsi POK által felkért szaktanácsadó javítja és értékeli, majd az eredményeket 2019. február
26-ig eljuttatja a Pécsi POK-hoz.
A regionális döntőre kategóriánként a két legjobb eredményt elért versenyző juthat tovább.
A regionális döntő résztvevőit a rendező Kaposvári POK értesíti 2019. március 01-ig a döntő
helyszínéről és tudnivalóiról.
A 3. (regionális) forduló időpontja: 2019. március 22. (péntek) 10:00 óra

