A XXII. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY
BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA
2018/2019. tanév

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a XXII. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁTMEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló
lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi.
Nevezés a versenyre:
Nevezési határidő: 2018. november 5. (hétfő)
Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ (Pécsi POK) honlapján, a Tanulmányi
versenyek fül alatt található táblázatból megnyíló Jelentkezési felületen keresztül lehet:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Az 1. (iskolai) forduló időpontja: 2018. november 21. (szerda) 14:00 óra
Az iskolai fordulót csak a központilag megadott napon és órában, központi versenyanyaggal lehet
megrendezni. A versenyanyagot a központi javítási útmutató alapján kell kijavítani.
Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más
tollbamondást írnak. A szervezők minden fordulóhoz minden évfolyam számára feladatlapot,
tollbamondásszöveget, részletes javítási útmutatót és javítókulcsot állítanak össze.
Az iskolai eredményekről (versenyző neve, évfolyama, elért pontszáma, felkészítő tanár neve)
tájékoztatást kell küldeni 2018. december 5-ig a Pécsi POK email címére:
Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
Az iskolai fordulóból a megyei fordulóba való továbbjutás feltétele:
A megyei fordulóba a beküldött iskolai eredmények alapján kialakuló rangsor első húsz helyezettje
kerül minden évfolyamon. (5-8. évf.) Azoknak az iskoláknak, amelyeknek tanulói közül senki nem jut
be a legjobb húszba, a ranglistákon legjobb helyezést elért (összesen egy) versenyzője lehetőséget kap
a megyei döntőben való részvételre.
Az 1. forduló eredményéről, és a megyei fordulóba jutásról legkésőbb 2019. január 8-ig értesítjük a
résztvevő iskolákat.
Az értesítést követően a továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola felterjeszti a Pécsi POK címére:
Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül 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 (szkennelve) visszaküldeni.
A 2. (megyei) forduló időpontja: 2019. március 30. (szombat) 10:00 óra
A megyei forduló helyszíne:
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola - 7632 Pécs, Anikó u. 1.

A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a Pécsi POK által felkért szaktanácsadók javítják és
értékelik. A 2. forduló eredményéről, valamint a döntőre továbbjutó tanulókról a Pécsi POK értesíti az
iskolákat legkésőbb 2019. április 12-ig.
A Kárpát-medencei döntőre Baranya megyéből az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett diák juthat
tovább.

