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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a „SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY AZ       

5-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló 

lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi. 

A versenyt az 5-6. (11-12 éves korcsoport) és a 7-8. (13-14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók 

számára külön-külön hirdetjük meg. 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési határidő: 2018. november 30. (péntek) 

Az iskolai fordulóra nevezni a 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 

I. Iskolai forduló:  

Az iskolai verseny ajánlott időpontja: 2018. december.  

A kötelező szöveget az iskola magyar szakos munkaközössége jelöli ki, a szabadon választhatót a 

versenyző választja.  

A II. fordulóba iskolánként és korcsoportonként egy-egy tanuló juthat.  

Az iskolai fordulót követően a továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola 2019. január 5-ig 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 II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelező, és a tanuló 

által szabadon választott szöveg (20-25 soros, 20-21. századi, magyar prózai szöveg) felolvasása lesz a 

feladatuk. Kérjük, a megyei fordulóra a szabadon választott szöveget a zsűri számára is hozzák el három 

példányban. 

II. Megyei forduló: 

Ezt a fordulót Baranya megye tanulói részére 2019. január 17. és február 27. között kell megrendezni. 

A Pécs városi (Pécsen belüli) és a Baranya megyei (Pécsen kívüli) fordulók pontos időpontját és 

helyszínét – a november végén lezáruló nevezést követően – a jelentkező iskolák száma és területi 

megoszlása alapján jelöljük ki. 

A III. (regionális) fordulóba a 7-8. (13-14 éves) korcsoport megyei fordulóinak győztes tanulója jut. 
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