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II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek  

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek  

 

 

I. Nemzetiségi nyelv és irodalom 

 

I/1. Bolgár, görög, horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és irodalom 

 

A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi 

nevelési-oktatási formában részt vevő 7-8. évfolyamos tanulók indulhatnak. A jelentkezés 

kizárólag a versenykiírás 1. számú a) mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével 

történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő 

kategóriába sorolás az intézményvezető feladata és felelőssége.  

 

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek: 

I. kategória: a nyelvoktató, illetve kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt 

vevő tanulók  

II. kategória: az anyanyelvű, illetve kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt 

vevő tanulók  

 

A verseny kétfordulós.  

Iskolai forduló: 

A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 100 pont). 

Az iskolai forduló feladatsora egy 50 pontos nyelvi feladatlapból és egy 50 pontos 

szövegalkotási feladatból áll. A feladatok az adott nemzetiségi nyelv és irodalom kerettantervi 

követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak.  

Az iskolai forduló időtartama 180 perc.  

A nyelvi feladatlap megoldásának időtartama 60 perc, megoldásához semmilyen segédeszköz 

nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 perc, 

megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható.  

 

Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A 

feladatsorokat az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja a 

jelentkező tanulók intézményébe.  

A feladatlapokat az intézmény vezetője a forduló kezdetéig köteles elzárni. A zárt 

csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a 

nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját a csomag 

(sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben (2. számú 

melléklet) rögzíteni kell.  

Az írásbeli forduló helyszínén ülésrendet kell készíteni. Az ülésrendet a felügyelő tanár úgy 

köteles megállapítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. Az 

ülésrendet a jegyzőkönyvben írásban rögzíteni kell.  
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Az írásbeli forduló helyszínén gondoskodni kell folyamatos felügyeletről. Nem lehet 

felügyelő tanár az, aki az adott tantárgyat a versenyen részt vevő tanulóknak oktatja.  

Az írásbeli munka alatt a helyiséget csak indokolt esetben, és egy időben legfeljebb csak egy 

versenyző hagyhatja el. A helyiséget elhagyó versenyző az írásbeli dolgozatát átadja a 

felügyelő tanárnak, aki a távozás és visszaérkezés időpontját rávezeti a dolgozatra és a 

jegyzőkönyvre. 

A jegyzőkönyvet – az írásbeli feladatlapokkal egyidőben – meg kell küldeni az Oktatási 

Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ címére. 

 

A bolgár, görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiségek esetében a megírt 

feladatlapokat a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni az 

Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ címére (1117 Budapest, 

Erőmű u. 4.). A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottságok végzik.  

A német nemzetiség esetében az iskolai forduló nyelvi feladatsor részét a szaktanár 

értékeli az Oktatási Hivatal által küldött javítási útmutató alapján; azoknak a versenyzőknek 

a teljes munkáját kell felterjeszteni – szintén a fent megadott címre – a versenyt követő 5 

munkanapon belül, akik a nyelvi feladatlapon elérték a javítási útmutatóban 

meghatározott pontszámot. A nyelvi feladatlap felüljavítását, valamint szövegalkotási 

feladatok javítását az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság végzi.  

Az országos forduló (döntő) időpontja előtt legalább 30 nappal az Oktatási Hivatal 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ megküldi az intézményeknek a döntőbe jutott 

tanulók névsorát, eredményét, valamint a szóbeli versenyek témaköreit.  

 

Országos forduló:  

A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 100 pont). 

Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által megállapított ponthatárt 

elért tanulók. 

Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban legjobb eredményt elért, 

legfeljebb 20-20 tanulót hívják be. 

 

A verseny feladatai:  

I. kategória: 

- kötetlen társalgás mindennapi témáról 

- a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függően kép vagy egyéb 

forrás, szemléltető eszköz segítségével) 

 

II. kategória: 

- kötetlen társalgás mindennapi témáról 

- irodalmi vagy/és nyelvi téma kifejtése 

 

A verseny végeredményét az első fordulóban szerzett pontszámok, és a döntőben elért 

eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. 
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A versenyek határidői:  

A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ címére (1117 Budapest, Erőmű u. 4.): 2018. december 20. (csütörtök).  

A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét. 

Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2019. január 25. (péntek)  

Az iskolai forduló megírása: 2019. január 31. (csütörtök) 14.00 óra.  

Az országos döntő időpontja: 2019. április 15 - május 3.  

 

II. Nemzetiségi népismeret 

 

II. Bolgár, görög, horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret 

 

A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi 

nevelési-oktatási formában részt vevő 7-8. évfolyamos tanulók indulhatnak, a roma/cigány 

nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulók esetében az 5-8. évfolyamos tanulók. A 

jelentkezés kizárólag a versenykiírás 1. számú b) és c) mellékletében megadott jelentkezési 

lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az 

intézményvezető feladata és felelőssége.  

 

Bolgár, görög, horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret verseny esetében a 

tanulók egy kategóriában, roma/cigány népismeret verseny esetében két kategóriában 

versenyezhetnek, ez utóbbi esetében a kategória korosztályt jelez:  

 kategória: 5-6. osztályos tanulók 

II. kategória: 7-8. osztályos tanulók 

 

A verseny kétfordulós. 

Iskolai forduló: 

A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 100 pont). 

Az iskolai forduló feladatsora egy 50 pontos népismereti feladatsort tartalmazó feladatlapból 

és egy 50 pontos népismereti témájú szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret 

tantárgy kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak.  

Az iskolai forduló időtartama 180 perc.  

A népismereti feladatlap megoldásának időtartama 60 perc, megoldásához semmilyen 

segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 

perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. 

Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A 

feladatsorokat az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja a 

jelentkező tanulók intézményébe.  

A feladatlapokat az intézmény vezetője a forduló kezdetéig köteles elzárni. A zárt 

csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a 

nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját a csomag 

(sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben (2. számú 

melléklet) rögzíteni kell.  
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Az írásbeli forduló helyszínén ülésrendet kell készíteni. Az ülésrendet a felügyelő tanár úgy 

köteles megállapítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. Az 

ülésrendet a jegyzőkönyvben írásban rögzíteni kell.  

Az írásbeli forduló helyszínén gondoskodni kell folyamatos felügyeletről. Nem lehet 

felügyelő tanár az, aki az adott tantárgyat a versenyen részt vevő tanulóknak oktatja. Az 

írásbeli munka alatt a helyiséget csak indokolt esetben, és egy időben legfeljebb csak egy 

versenyző hagyhatja el. A helyiséget elhagyó versenyző az írásbeli dolgozatát átadja a 

felügyelő tanárnak, aki a távozás és visszaérkezés időpontját rávezeti a dolgozatra és a 

jegyzőkönyvre. 

A jegyzőkönyvet – az írásbeli feladatlapokkal egyidőben – meg kell küldeni az Oktatási 

Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ címére. 

 

A bolgár, görög, horvát, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret verseny 

esetében a megírt feladatlapokat a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul 

felterjeszteni az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ címére (1117 

Budapest, Erőmű u. 4.). A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottságok 

végzik.  

A német nemzetiség esetében az iskolai forduló népismereti feladatsor részét a szaktanár 

értékeli az Oktatási Hivatal által küldött javítási útmutató alapján; azoknak a versenyzőknek 

a teljes munkáját kell felterjeszteni – szintén a fent megadott címre – a versenyt követő 5 

munkanapon belül, akik a népismereti feladatsorban elérték a javítási útmutatóban 

meghatározott pontszámot. A népismeret feladatsor felüljavítását, valamint szövegalkotási 

feladatok javítását az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság végzi.  

 

Országos forduló:  

A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 100 pont). 

Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által meghatározott ponthatárt 

elért tanulók. 

Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban legjobb eredményt elért, 

legfeljebb 20-20 tanulót hívják be. 

 

A verseny feladata:  

Az Oktatási Hivatal által megadott témakörök alapján, egyéni kutatáson alapuló, az országos 

fordulóig elkészített projekt bemutatása. A projekt bemutatásának időtartama legfeljebb 5-7 

perc. A projekttémakörök, valamint a projekt kidolgozásával kapcsolatos részletes 

információk a jelentkezési határidő előtt 30 nappal kerülnek meghirdetésre az Oktatási 

Hivatal honlapján. 

 

A verseny végeredményét az első fordulóban szerzett pontszámok, és a döntőben elért 

eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. 

 

A versenyek határidői:  
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A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ címére (1117 Budapest, Erőmű u. 4.): 2018. december 20. (csütörtök).  

A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét. 

Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2019. január 25. (péntek)  

Az iskolai forduló megírása: 2019. február 7. (csütörtök) 14.00 óra.  

Az országos döntő időpontja: 2019. április 15 - május 3. 
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1.számú a) melléklet: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma      Oktatási Hivatal 

 

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

 

..............................................................  

Az iskola fejbélyegzője 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK 

NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM VERSENYÉRE  

2018/2019. TANÉV 

 

 

A versenyző neve: .........................................................................................évfolyama: ...... .................................. 

 

Iskolájának neve: ....................................................................................................................................................... 

 

OM azonosító: ........................................................................................... ................................................................ 

 

Iskola címe: .....................................................megye .................................................... ................város  

 

................................................................................... utca....................... szám 

 

Iskola telefonszáma: .................................................................................... E-mail: ................................................ 

 

Tantárgy: ................................................................................................................................... ................................. 

 

Felkészítő tanár neve: ..................................................................................................... ........................................... 

 

Iskolai versenyfelelős neve, elérhetősége: ................................................................................................................. 

 

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel. 

 

 

 

 

 

Dátum: .................................... 

      P.H.  

         ............................ 

              Igazgató  

 

NYILATKOZAT 

 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a 

versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes 

adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
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adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását 

megelőzően megismertem. 

dátum:  .................................................................  

 .........................................................................................   ..............................................................................  

 a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása 

  

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikk 

alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok, kezelése a versenyek jogszerű 

lebonyolítása céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A 

fenti személyes adatokat kizárólag az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik 

meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a 

személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás 

kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) 

a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik.
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1.számú b) melléklet: 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma      Oktatási Hivatal 

 

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

 

..............................................................  

Az iskola fejbélyegzője 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK 

NEMZETISÉGI NÉPISMERET VERSENYÉRE  

2018/2019. TANÉV 

 

A versenyző neve: .........................................................................................évfolyama: ........................................  

 

Iskolájának neve: .......................................................................................................... ............................................. 

 

OM azonosító: .............................................................................................................. ............................................. 

 

Iskola címe: .....................................................megye ....................................................................város  

 

................................................................................... utca....................... szám 

 

Iskola telefonszáma: .................................................................................... E-mail: ................................................ 

 

Tantárgy: .................................................................................................................. .................................................. 

 

Felkészítő tanár neve: ..................................................................................................... ........................................... 

 

Iskolai versenyfelelős neve, elérhetősége: .................................................................................................................  

 

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel. 

 

 

Dátum: .................................... 

      P.H.  

        ............................ 

                Igazgató  

 

NYILATKOZAT 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a 

versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes 

adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
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adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását 

megelőzően megismertem. 

dátum:  .................................................................  

 .........................................................................................   ..............................................................................  

 a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása 

  

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikk 

alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok, kezelése a versenyek jogszerű 

lebonyolítása céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A 

fenti személyes adatokat kizárólag az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik 

meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a 

személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.  

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás 

kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) 

a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik. 
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1. számú c) melléklet: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma      Oktatási Hivatal 

 

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

 

..............................................................  

Az iskola fejbélyegzője 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK  

ROMA/CIGÁNY NÉPISMERET VERSENYÉRE  

2018/2019. TANÉV 

 

A versenyző neve: .........................................................................................évfolyama: ........................................ 

 

Iskolájának neve: ................................................................................................... .................................................... 

 

OM azonosító: .............................................................................................................. ............................................. 

 

Iskola címe: .....................................................megye ....................................................................város  

 

................................................................................... utca....................... szám 

 

Iskola telefonszáma: .................................................................................... E-mail: ................................................ 

 

Kategória........................................................................................................ ............................................................ 

 

Felkészítő tanár neve: ..................................................................................................... ........................................... 

 

Iskolai versenyfelelős neve, elérhetősége: ........................................................................................................... ...... 

 

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel. 

 

 

 

 

 

Dátum: .................................... 

      P.H.  

        ............................ 

                Igazgató  

 

 

NYILATKOZAT 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a 

versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes 

adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
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adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását 

megelőzően megismertem. 

dátum:  .................................................................  

 .........................................................................................   ..............................................................................  

 a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása 

  

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikk 

alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok, kezelése a versenyek jogszerű 

lebonyolítása céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A 

fenti személyes adatokat kizárólag az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik 

meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a 

személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás 

kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) 

a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik. 

 



12 

 

 

2. .számú melléklet: 

 

JEGYZŐKÖNYV 

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENY 

    (Kitöltendő az írásbeli versenyrészen) 

 

A versenyt lebonyolító intézmény neve: _______________________________________________________ 

Az igazgató neve:   _______________________________________________________ 

Az intézmény OM azonosítója:  _______________________________________________________ 

Az intézmény címe:   _______________________________________________________ 

A verseny helyszíne (terem, előadó): _______________________________________________________ 

A verseny időpontja:   _______________________________________________________ 

Tantárgy, kategória:   _______________________________________________________  

 

1. Az OÁTV írásbeli feladatlap csomagok felbontása 

A bontás helye: _____________________ A bontás időpontja: _______________________ 

A feladatlap csomagok állapota 

sértetlen (db) sérült (db) felbontott (db) szöveges megjegyzés 

    

 

A feladatlapok állapota 

sértetlen (db) sérült (db) szöveges megjegyzés 

   

 

A feladatlap csomagbontó bizottság tagjai 

Név Beosztás Aláírás 

   

   

   

   

2. Ülésrend  
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Tanári asztal 

 

 

 

3. Feljegyzések a verseny menetével kapcsolatban 

A kidolgozás kezdete:                       óra                perc 

 

A versenyző neve távozás 

időpontja 

visszaérkezés 

időpontja 

A felügyelő tanár aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Feljegyzések a kidolgozott feladatlapok beadásával kapcsolatban 

 

A versenyző neve Beadás időpontja A felügyelő tanár aláírása 
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4. Rendkívüli események: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Felügyelő tanárok 

Időtartam A felügyelő tanár neve A felügyelő tanár aláírása 

   

   

   

 

dátum:  .................................................................  

PH 

 .........................................................................................   ..............................................................................  

 a jegyzőkönyvet leadó felügyelő tanár igazgató/OH megbízott 

 


