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Tisztelt Igazgató Úr/Asszony! 

Tisztelt Alsós Munkaközösségvezető és Tanítók! 
 

 
 

A 2014/2015-ös tanévben a Harmatcsepp tanulmányi verseny a katolikus iskolák között 

sikeresen befejeződött az országos döntővel 2015 májusában. 

A  nagy  érdeklődésre  való  tekintettel  a  2015/2016-os  tanévben  is  folytatjuk  levelező 

versenyünket. 

A versenyt az alsó tagozatos diákok részére hirdetjük meg az alábbi tantárgyakból: 

o   2-3-4. osztály: olvasás-szövegértés 

o   2-3-4. osztály: nyelvtan-helyesírás 

o   2-3-4. osztály: matematika 

o   2-3-4. osztály: hittan 
 

 

 Célunk:  

o   nyelvtani ismeretek elmélyítése 

o   megszeretetni az olvasást 

o   logikus gondolkodás fejlesztése 

o   tudatos keresztény életre nevelés 

o   önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése 

o   kedv ébresztése az igényes és játékos tanulás iránt 

o   tehetséges tanulók gondozása és fejlesztése 
 

 

A szervező iskolák döntőbe jutott tanulóit   versenyen  kívül,  a  többiektől  

függetlenül,  külön  fogjuk  értékelni  az  idén  is!  
 

 
 

A verseny 5 fordulós!
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 A  verseny  lebonyolítása:  

A tanév folyamán három alkalommal, szakértők által összeállított feladatlapokat a 

KPSZTI és iskolánk honlapjáról /www.szerzsebet.sulinet.hu/ lehet letölteni. Az első három 

forduló az elődöntő. 

Az elődöntő feladatlapjai várhatóan a következő időpontokban jelennek meg a 

honlapokon: 
 
 

1. forduló: 2015. október 19-22. 

2. forduló: 2015. december 14-18. 

3. forduló: 2016. február 1-5. 
 
 

A verseny menete: 

1. A versenyzők írásban megoldják a letöltött feladatlapokat, amelyeket a versenyt 

szervező pedagógus összegyűjt és a megadott határidőig visszaküld a következő 

címekre: 

Matematika: Szent István Római Katolikus Általános Iskola 

8500 Pápa, Fő tér 6. Pf. 57. 

 Olvasás-szövegértés, nyelvtan -helyesírás, hittan :    Szent    Erzsébet    Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

2119 Pécel, Kossuth tér 7. 

2.  Kérjük a feladási határidőt pontosan betartani! 

A határidő lejárta után feladott feladatlapokat nem tudjuk elfogadni. 

3.   Kérjük az iskola kódját a feladatlapra ráírni! A versenyre nevezett iskolák kódja 

2015. október végétől letölthető a KPSZTI és intézményünk honlapjáról. 

/www.szerzsebet.sulinet.hu/ 

4. A  harmadik fordulót követően összesített eredménylistát készítünk a versenyben 

résztvevők teljesítményéről. 

Ezután az iskolák értesítést kapnak arról, hogy ki jutott a középdöntőbe, és mikor kell 

megírniuk a középdöntő feladatlapját. 

A  középdöntő várható időpontja április eleje. 

5.   A  középdöntőt minden iskola a kijelölt napon, saját iskolájában tartja meg, majd még 

aznap postára adják a megoldott feladatlapokat. 

6.  A   döntőbe  jutott  tanulókról  -  évfolyamonként  és  tantárgyanként  a  10  legjobb 

eredmény - értesítjük az iskolákat. 

7.  A  döntőt intézményünk rendezi meg 2016. május 21-én, szombaton. 
 
 

A verseny nevezési díja: 1.000- Ft/fő/tantárgy/év 

 Jelentkezési  határidő:  2015. október 
18. 

 

Jelentkezni a mellékelt nevezési lapon lehet. Kérjük a nevezési lapokat nyomtatott betűkkel 

(olvashatóan) vagy számítógéppel töltsék ki! Az emailes jelentkezéseket kérjük Word 

formátumban küldjék. .  

A nevezéseket küldhetik postán vagy e-mail-ben. siposne.kadar.monika@harmatcsepp.suli.hu

http://www.szerzsebet.sulinet.hu/
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Kérem, a nevezési díjat a jelentkezési határidőig,   belföldi  (rózsaszín) postautalványon  

feladni. 

A feladási díj levonható a nevezési díjból, amelyről számlát a posta állít ki. 

Amennyiben a befizetésről  számlát kérnek,  azt  a nevezési  lapon  

jelezzék!  

Kérjük, a postautalványon pontosan tüntessék fel az iskola nevét és a versenyzők számát! 

A nevezési díjat átutalással is befizethetik a 11742331-20006709 számlaszámra. 

A versennyel kapcsolatban további információval szívesen állunk rendelkezésükre telefonon 
/06-28-547-300/vagy e-mail-ben. 

 

 
 

A versenyzéshez sok sikert kívánunk! 
 

 

Siposné Kádár Monika 

versenyszervező



JELENTKEZÉSI LAP 
Harmatcsepp tanulmányi verseny 

 

Iskola neve, címe: 
 
 
 
 
 

 

Kapcsolattartó pedagógus: 

Telefonszám: 

e-mail cím 
 

Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

2015…………………………………..                                …………………………………… 
 

pedagógus 


