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Versenyfelhívás

Tisztelt lgazgató Ur/Asszony!
Tisztelt Alsós Munkaközösség-vezető és Tanító Kollégák!

A 2021/2022-es tanévben is meghirdetjük a „Harmatcsepp" tanu]mányi versenyt alsó
tagozatos diákok részére az alábbi tantárgyakból:

2-3-4. évfolyam: olvasás-szövegértés
2-3-4. évfolyam: nyelvtan-helyesírás
2-3-4. évfolyam: matematika
2-3-4. évfolyam: hittan (4. évf. témája: a szentek élete.)

Célunk:
•     nyelvtani ismeretek elmélyítése
•    az olvasás megszerettetése
•     logikus gondolkodás fejlesztése
•    tudatos keresztény életre nevelés
•    önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése
•     kedv ébresztése az igényes és játékos tanulás iránt
•     felkészítés / felkészülés a későbbi versenyzésre
•    tehetséges tanulók gondozása és fejlesztése
•     a  Tanítóegylet  és  a  lebonyolításban  részt  vevő  iskolák  munkájának  megismerése.

szakmai tapasztalatcsere a rendező és a kísérő tanítók között.

A verseny 5 fordu]ós
A versenyekre nevezni a honlapunkon .talllt{1C{l\ közzétett űrlap kitöltésével, az

ott   leírtak   betartásával   lehet.   Az   azonos   OM   azonosítóval   rendelkező   tagiskolák
ilc`IkedoftLmitiil.L`om címre is küldjék meg a versenyző tanulóik névsorát.

A nevezések elküldésével a tanulók, a felkészítő tanárok és a szülők is hozzájárulnak ahhoz,
hogy az eredményeket (tanuló neve, iskola neve, felkészítő tanár neve, helyezés, fényképek)
közzétegyük!

Jelentkezési (beérkezési) határidő: 2021. október 4. (hétfő)
A regisztrált tanulók névsorát e-mai]-ben egyeztetjük az iskolákkal.
A verseny költségeinek fedezésére 1.000 Ft/ fő/ tantárgy/ év hozzájárulást kérünk.
A befizetés történhet átutalással, illetve postautalványon a jelentkezéssel egy időben, de leg-
később  2021.  október  15-ig  a  CIB  Bank  10702019-18252178-51200002  számlaszámra.
Kérjük, hogy átutaláskor, illetve a postautalványon a ±±gzlemény rovatbanLaz É±kola neve4±

±±pü]és, vag az isko]a OM azonosító_ia szerepelien± A befizetésről az iskola nevére szám-
lát állítunk ki.



A versennyel kapcsolatban további információval szívesen állunk rendelkezésükre elsősorban
elektronikusan t-í,,tlmílil rendkívüli  vagy  sürgős  esetben  telefo-
non (+36 20/252-1986).
A versenvfordulók ütemezése:
A tanév folyamán három alkalommal, szakértők által összeállított feladatlapokat a honlapunk-
rólí\\'-\\`\'.1aiiitüt`Lr\''let.hu ) lehet letölteni. Az első három forduló feladatlapjai várhatóan a kö-
vetkező időpontokban jelennek meg a honlapon:

l. forduló:    2021. október ll -16.            (az év 4l. hete)
2. forduló:    2021. novemberl5-20.       (azév46. hete)
3. fordu]ó:    2021. december l3 -16.        (az év 50. hete)

Az e]ődöntő meg]'rásának időpontja:       2022. március l6. (szerda)

A  gj!p±§! Budapesten,  a  Patrona  Hungariae  Katolikus  lskolaközpontban  rendezzük
meg 2022 májusában, szombaton. (A pontos időpontról értesítést küldünk.)

A fordulók iskolai lebonyolítása:
1.  A versenyzők írásban megoldják a letöltött feladatlapokat.  (Kérjük.  hogy a feladatokat a

versenyzők oldják meg, a feladatlapokat ők töltsék ki. Ha a feladatlap kitöltése vélhetően
nem a versenyző munkája, vagy közös munka, annak pontszáma nem számít be az összesí-
tett pontszámba.)

2.  Kérjük az iskola kódját a feladatlapra ráími! A versenyre nevezett iskolák a kódot e-mail-
ben kapják meg a jelentkezés visszaigazolásakor.

3.  A versenyt szervező pedagógus összegyüjti a kitöltött feladatlapokat, és a megadott határ-
időig visszaküldi a következő címre: HarmatcseDi)  8500 Pápa. Pf. 57.

4.  Kérjük a feladási határidőt pontosan betartani ! A határidő lejárta után feladott feladatlapok
csak nagyon indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján fogadhatók el.

5.  A hamadik fordulót követően összesített eredménylistát készítünk a versenyben résztve-
vők  teljesítményéről.  Ezután  az  iskolák  értesítést  kapnak tanulóik  elért  eredményéről,  s
hogy közülük ki jutott az elődöntőbe, amelynek feltétele a legalább 85 %-os eredmény.

6.  Az elődöntőt minden iskola a kijelölt napon. saját iskolájában tartja meg, majd még aznap

postára adják a megoldott feladatlapokat.
7.  A döntőbe jutott tanulókról értesítjük az iskolákat, a részvételről visszajelzést kérünk.
8.   Feladatlapokat nem küldünk vissza, érdeklődésre tájékoztatást adunk.

A versenyzéshez sok sikert kívánunk!

Szívélyes üdvözlettel :
Budapest, 2021. augusztus 23.
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