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Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyek
kiterjesztése határon túli magyar tanítási nyelvő
szakképzı intézmények (tanulói) számára

2015/2016
Versenykiírás
A debreceni székhelyő Suliszerviz Pedagógiai Intézet Országos Szakiskolai Közismereti
Tanulmányi Versenyt hirdet – magyar tanítási nyelvő szakképzı intézmények elsı két
évfolyamán tanulóknak – a következı tantárgycsoportban:
Reál tantárgycsoport (Matematika – Fizika – Számítástechnika)
A versenyek tartalmi elvárásai a magyarorszagi szakiskolai kerettantervben foglalt követelményekre
épülnek. Az egyes fordulók feladatsorait, valamint a javítókulcsokat és az értékelési szempontokat a kiíró
biztosítja a fordulót lebonyolítók részére.
A nevezéseket az intézmények online módon adhatják le a verseny honlapján keresztül:
http://suliszerviz.com/oszktv-20152016?view=message&layout=message&pf=27
Nevezési határidı: 2016. január 29.
A versenyre jelentkezıket nevezési díj nem terheli. A nevezéssel kapcsolatos kérdéseiket az
oszktv@suliszerviz.com elektronikus címre küldött levelek alapján válaszoljuk meg.
I. (iskolai) forduló
A verseny elsı fordulóját az intézmények bonyolítják le.
A kiíró – a benevezett intézmények számára – a feladatsorokat elektronikusan (egy PDF-állományban)
teszi elérhetıvé a verseny napján reggel 8 órától. Ugyanitt kerül közzétételre a megoldókulcs és a javítási
útmutató is az adott tantárgyi verseny napját követı napon.
Az elsı forduló versenyét 2016. február 3-án kell megrendezzék az intézmények.
A feladatok javításáról az intézmények gondoskodnak a versenybizottság által készített javítókulcs alapján.
A tanulók által elért eredményeket tartalmazó táblázatot és a legalább 50%-os eredményt elért tanulók
dolgozatait és adatait legkésıbb 2016. február 19-éig kell elektronikus levélben eljuttatni a kiíróhoz.
A kiíró a beérkezési határidıt követı második hét végéig – honlapján, illetve elektronikus levélben –
értesíti a II. fordulóba jutott versenyzık intézményeit a továbbjutottak nevérıl, illetve a következı forduló
helyszínérıl és pontos idıpontjáról.
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II. (regionális) forduló
A beküldött dolgozatok alapján – a reál csoport esetében – a külhoni intézményekbıl legfeljebb 30 fı jut
be a verseny II. fordulójába a következı megoszlásban:
• Erdély & Partium:
15 fı;
• Felvidék:
8 fı;
• Kárpátalja:
2 fı;
• Vajdaság:
5 fı.
A II. forduló versenyei 2016. március 18-án azonos idıben kerülnek lebonyolításra a kiíró által felkért 4
magyarországi regionális helyszínen (a jelentkezéstıl függıen erdélyi helyszín lehetséges).
A regionális fordulót követı három héten belül a kiíró a verseny honlapján teszi közzé az eredményeket,
valamint a továbbjutók névsorát.
III. forduló (országos döntı)
Az országos döntıre a II. (regionális) forduló külhoni résztvevıinek elsı helyezettjei (4 fı), továbbá – a II.
fordulóban elért eredményük alapján – a legmagasabb pontszámot elért 6 külhoni tanuló kerül behívásra
az abszolút sorrend alapján, így a külhoni reál tantárgycsoport esetében összesen 10 fı a döntıben
résztvevı határon túli versenyzı.
Az országos döntıre 2016. április 23-án kerül sor. A döntı helyszínérıl a kiíró értesíti az érintett
tanulókat és intézményeiket.
A kiíró honlapján www.suliszerviz.com vagy http://suliszerviz.com/oszktv oldalakon történik a verseny
lebonyolításának támogatása, a folyamat nyilvánosságának, a szakmai tartalmaknak a biztosítása. Itt
tanulmányozható a korábbi versenyek tájékoztatója, a statisztikák, a feladatok, a megoldások, a helyezettek
rangsora az intézmények megjelölésével.
Debrecen, 2016. január 15.

Kónyáné Tóth Mária
igazgató
Suliszerviz Pedagógiai Intézet
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