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Regionális fordulók 2008. február 22. 

 
Helyszín 

 
 

s.sz. régió iskola vváros uutca hhsz. iir.szám igazgató 
1. Dél-Alföld Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola Szeged Kálvária sgt. 84-86. 6725 Feketű Béla 
2. Dél-Dunántúl Széchenyi István Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Kaposvár Rippl-Rónai u. 15. 7400 Tóth Imre 

3. Észak-Alföld Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

Tiszavasvári Petőfi u. 1. 4440 Oleár László 

4. Észak-Magyarország Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

Hatvan Vécsey u. 2/A 3000 Tóth Zsolt 

5. Közép-Dunántúl Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Székesfehérvár Seregélyesi út 182. 8000 Szabó Ágnes 
6. Közép-Magyarország Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola 

és Gimnázium 
Budapest Andrássy út 63-65. 1062 Szász Ottó 

7. Nyugat-Dunántúl Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű 
Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola 

Győr Örkény I. u. 8. 9024 Nagy Attila 
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Program 

 
időpont versenyzők kísérő tanárok 

11.30 Regisztráció 
12.30 Ebéd 

13.15 

Megnyitó 
Meghívott vendégek 
- Városi Önkormányzat - alpolgármester 
- OH Regionális Igazgatósága - igazgató  
- Rendező intézmény - igazgató 
- Versenybizottság - versenybizottsági tag(ok) 

2008. február 22. 
(péntek) 

- irodalom, 
magyar nyelv és   
helyesírás 
- történelem 
- matematika-       
fizika 
- számítástechnika 14.00- 

15.30  

Írásbeli verseny 
(90 perc) 

Számítástechnika gyakorlati verseny 
(90 perc) 

Szakmai program a 
kísérőknek 

A rendező iskola 
bemutatása 

 intézmény képviselő 

 
 
Létszám: tantárgyanként 20-20 fő 
 
Debrecen, 2008. február 22. 

 
 
 

Molnár Csaba  
 Suliszerviz Pedagógiai Intézet  
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A verseny menete (a felügyelőtanár feladatai) 
 

• A megnyitó helyszínén a felügyelőtanár átveszi a lezárt borítékot és felviszi a csoportot a 
tanterembe. 

• A versenyzők az adott teremben elfoglalják a helyüket. 
• A felügyelőtanár ellenőrzi az ülésrendet és a versenyzők személyazonosságát. 
• A lezárt borítékokat a felügyelőtanár felbontja. 
• Kiosztásra kerülnek az adatlapok és az üres borítékok. A versenyzők ellenőrzik az adataikat. 
• A versenyzők a kódszámot tartalmazó borítékból húznak egy kódszámot. 
• A versenyzők ráírják a kódszámot az adatlapra. 
• Kiosztásra kerülnek a feladatlapok. 
• A versenyzők ráírják a teljes kódot a feladatlapra. (Csak a kódot, nevet nem!) 
• Az adatlapot a versenyzők visszateszik az üres borítékba és leragasztják azt. 
• Feladatok megoldása. (90 perc) 
• A felügyelőtanár összeszedi a feladatlapokat, valamint az adatlapot tartalmazó lezárt borítékokat 

és visszateszi a nagy borítékba. 
• A versenybizottság tagja átveszi a felügyelőtanártól a feladatlapokat, az adatlapokat tartalmazó 

lezárt borítékokat, ellenőrzi és lezárja a borítékot. 
 
 
A versenybizottság tagjainak feladatai: 
 

• Az előzetes beosztás szerinti helyszínen a feladatlapok átvétele 2007. február 20-22-én 
• A verseny napján érkezés a helyszínre legkésőbb 11.30 órára 
• A regisztráció, a megnyitó és a verseny helyszínek bejárása, ellenőrzése. 
• A megnyitó forgatókönyvének véglegesítése, a vendégek fogadása közösen az intézmény 

képviselőjével. 
• A megnyitón a verseny menetének ismertetése. 
• A verseny lebonyolításának ellenőrzése a fentiek alapján. 
• A feladatlapok átvétele a felügyelőtanároktól 
• A feladatlapok leadása az előzetes beosztás szerinti helyszínen. 

 
 
 
Debrecen, 2008. február 

 
 
 

Molnár Csaba 
         Suliszerviz Pedagógiai Intézet 


