1. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez
..............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője
Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
–

akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,

–

akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább
egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,

–

akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott
nyelvterületen,

–

akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két
tanítási nyelvű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.

-

Az orosz nyelvi versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az iskola pedagógiai
programja alapján, tanítási órákon tanulják. Nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük
betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak
területén, illetve egyik vagy mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.

A középiskola OM-azonosítója:.............................................,települése: …............................................................,
neve: ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A tanuló neve: ….............................................................................................................. évf.: ........... oszt.: ...........

Alulírottak kijelentjük, hogy a 2011/2012. tanévi OKTV-n a tanuló .....................................................................
nyelvből megfelel a fenti, általános részvételi feltételeknek, és az adott nyelvre vonatkozó részletes feltételeket
megismertük.

Dátum: .....................................................................................................
.............................................................................................
a tanuló aláírása
.............................................................................................
............................................................................................
a szülők (gondviselők) aláírása
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2. sz. melléklet
.....................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Jelentkezési lap OKTV-re
A tanuló neve:...............................................................................................évf.: .............., oszt.: ............., tanulói azonosító:………………………………………………..
tantárgy

kategória

felkészítő tanár(ok)

................................................................................., dátum: ...............................................................

.............................................................................................
a tanuló aláírása
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3. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)

.............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Igazolás OKTV kategóriához

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ............................................................,
neve:............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A tanuló neve: ............................................................................................................................. évf.: ........... oszt.:

Igazolom, hogy a 2011/2012. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak
megfelelően jelentkezett a(z)......................................................................................................................................
tantárgy versenyének ............................... kategóriájába.

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

PH
.......................................................................
igazgató

3

4. sz. melléklet
(Minden pályamunkához zárt borítékban mellékelni kell. A borítékon csak a jelige szerepelhet.)
..............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

ADATLAP pályamunkához
A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: .......................................................,
neve: ...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
címe: .....................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ............................................................................................................................. évf.: ........... oszt.:
A pályázatos verseny neve: ..................................................................................................................................
A pályamunka jeligéje:........................................................................................................................................
A választott téma (rajz és vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A felkészítő tanár(ok) neve:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A dráma, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a művészettörténet, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny
esetében az alábbi szövegben alá kell húzni a *-gal, illetve **-gal jelölt szövegrészek közül a tanulóra vonatkozó
részt.
*A tanuló a középiskolában tanulja/tanulta a tantárgyat
** önálló tantárgyként
** az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve.
*A tanuló az adott tantárgyból a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tett.
Dátum: .....................................................................................................
PH
.......................................................................
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igazgató

5. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)

.............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Igazolás
a rendes érettségi vizsga évét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról
A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: .....................................................,
neve:............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
címe: ...................................................................................................................................................................
„A rendes érettségi vizsga évét kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak
az OKTV-n, akik a jelentkezési határidő előtt:
-

sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból, vagy

-

a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi
követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejeződő oktatásban legalább a tizedik, a 13.
évfolyammal befejeződő oktatásban legalább a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag.” *

*A teljesített feltétel aláhúzandó.

A tanuló neve: ..................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: …..
Igazolom, hogy a 2011/2012. tanévi OKTV-n a tanuló ………………………………………… tantárgyból
…………………. kategóriában a megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re:

…………………………………………….……………., dátum: .......................................................................

PH
…………….......................................................................
igazgató
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6. sz. melléklet

Verseny megnevezése

Első forduló
2011/2012

Második forduló
2012

Döntő forduló
2012

Pályázatos versenyek:
Földrajz

november 8. (kedd)

január 6. (péntek)

április 19. (csütörtök)

Magyar nyelv

november 9. (szerda)

január 25. (szerda)

március 30. (péntek)

Mozgóképkultúra és médiaismeret

január 9. (hétfő)

--

február 29. (szerda) és
március 12. (hétfő)

Művészettörténet

október 17. (hétfő)

február 15. (szerda)

április 25. (szerda)

Rajz és vizuális kultúra

január 12. (csütörtök)

február 24. (péntek)

március 28. (szerda)

Történelem

november 7. (hétfő)

január 4. (szerda)

április 17. (kedd)

Dráma

december 6. (kedd)

február 27. (hétfő)

április 20. (péntek)

Nem pályázatos versenyek:
Angol nyelv I. kategória

november 15. (kedd)

február 2. (csütörtök)

március 21. (szerda)

Angol nyelv II. kategória

november 15. (kedd)

február 2. (csütörtök)

március 22. (csütörtök)

Biológia I. kategória

november 24. (csütörtök) február 13. (hétfő)

április 21. (szombat)

Biológia II. kategória

november 24. (csütörtök) február 13. (hétfő)

április 21. (szombat)

Filozófia

február 16. (csütörtök)

április 12. (csütörtök)

Fizika I. kategória

november 17. (csütörtök) február 9. (csütörtök)

április 14. (szombat)

Fizika II. kategória

november 17. (csütörtök) február 9. (csütörtök)

április 14. (szombat)

Francia nyelv I. kategória

november 22. (kedd)

február 3. (péntek)

április 13. (péntek)

Francia nyelv II. kategória

november 22. (kedd)

február 3. (péntek)

április 13. (péntek)

Informatika I. kategória

november 23. (szerda)

február 4. (szombat)

március 24. (szombat)

Informatika II. kategória

november 10. (csütörtök) január 14. (szombat)

március 10. (szombat)

Kémia I. kategória

november 21. (hétfő)

február 7. (kedd)

március 31. (szombat)

Kémia II. kategória

november 21. (hétfő)

február 7. (kedd)

március 31. (szombat)

Latin nyelv

november 16. (szerda)

február 8. (szerda)

március 20. (kedd)

Magyar irodalom

november 14. (hétfő)

február 6. (hétfő)

április 11. (szerda)

Matematika I. kategória

október 13. (csütörtök)

január 5. (csütörtök)

február 28. (kedd)

Matematika II. kategória

október 13. (csütörtök)

január 5. (csütörtök)

február 28. (kedd)

Matematika III. kategória

december 1. (csütörtök)

---

február 28. (kedd)

Német nyelv I. kategória

november 28. (hétfő)

január 31. (kedd)

március 26. (hétfő)

Német nyelv II. kategória

november 28. (hétfő)

február 1 (szerda)

március 27. (kedd)

Olasz nyelv I. kategória

november 29. (kedd)

február 21. (kedd)

április 2. (hétfő)

Olasz nyelv II. kategória

november 29. (kedd)

február 22. (szerda)

április 3. (kedd)

Orosz nyelv

december 5. (hétfő)

február 17. (péntek)

április 18. (szerda)

Spanyol nyelv I. kategória

november 30. (szerda)

február 14. (kedd)

március 29. (csütörtök)

Spanyol nyelv II. kategória

november 30. (szerda)

február 20. (hétfő)

április 4. (szerda)
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március 13. (kedd)

Nemzetiségi versenyek:
Horvát nyelv és irodalom

január 10. (kedd)

---

március 19. (hétfő)

Német nemzetiségi nyelv és irodalom január 10. (kedd)

---

március 19. (hétfő)

Román nyelv és irodalom

január 10. (kedd)

---

március 23. (péntek)

Szerb nyelv és irodalom

január 10. (kedd)

---

március 19. (hétfő)

Szlovák nyelv és irodalom

január 10. (kedd)

---

március 23. (péntek)

Szlovén nemzetiségi nyelv

január 10. (kedd)

---

március 23. (péntek)
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