Jelentkezési lap az OTMGSZK tehetséggondozó programjára
Tehetségsáv megnevezése1: ...............................................................................................
Jelentkező neve: ................................................................................................................
Jelentkező osztálya: ...........................................................................................................
Jelentkező elérhetősége (i)2:...............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................................
telefon:........................................................................................................................................

1

2

17_4. Német nyelv (Német munkaközösség tagjai)

17_3. Matematika
(Matematika munkaközösség tagjai)

16. Gépírás (Buchalter Ibolya)
15 Táncsics Stúdió (Nagy Márió Tibor)

14. Színjátszás (Bus Natália Klára)

13.Latin
(Jantos Szilvia)

12. Mendöl Tibor program II. (Földrajz)
(Seres Erzsébet)

11. Irinyi program (Kémia)
(Francziszti László)

10. Szentgyörgyi diák program/Kazár program
(Gabnai Edit)

9. Szentgyörgyi program (biológia)
(Nagy Márió Tibor)

8. Szentgyörgyi program (biológia)
(Mikulás Rolandné)

4. Vaskor András (Matematika)
(Nagyné Dömötör MártaMarosvölgyiné Rideg Ágnes)

Ifjú tehetségek Klubja

17_2. Magyar nyelv és irodalom
(Magyar nyelv és irodalom munkaközösség tagjai)

Egyéb

17_1. Biológia
(Biológia munkaközösség tagjai)

Humán terület

7. Szentgyörgyi program (biológia)
(Mikulás Rolandné)

Természettudományok

5. Vaskor András (Matematika)
(Papp Sándor)

3. Sakk (Borombós Péter)

2. Robotika (Papp Sándor)

1. Alkalmazói informatika
(Kulcsár László Tibor)

Matematika-fizika-logika-informatika

6. Bor Pál program (Fizika)
(Berki Sándor)

11-12. évfolyamok

9-10. évfolyamok

5-8. évfolyamok

Korcsoport

Megjegyzés:
 A jelentkezési lapokat kérjük eljuttatni elektronikus (kitöltött és szkennelt formában), a klaszlo@tancsicsoh.hu címre, vagy papír formátumban Kulcsár László Tibor intézményvezető-helyettesnek.
 Az első foglalkozás időpontjáról és helyszíneiről az osztályfőnökökön, tehetségsáv vezetőkön, illetve a megadott elérhetőségen keresztül
értesítjük a jelentkezőket.
Tervezett tehetségsávok:

A tehetségsáv megnevezésénél használja a fenti táblázatban szereplő sorszámokat és megnevezéseket az egyértelmű azonosításhoz!

Az elérhetőségek megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás miatt célszerű legalább az e-mail cím megadása. Amennyiben a saját e-mail cím
megadása nem lehetséges, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a tehetségsáv vezetőn, valamint osztályfőnökén keresztül kaphat információt a tehetségsávokkal kapcsolatos aktualitásokról.
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