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Balcsddei - fvodapedagdgus szakokra iratkozfik szdmdra

Az elfizetes k6pess6gfelm6r6s menetrendj e:
' 2022. m6jus 1 1-1 3: A sajSt iskola titk6rs6g6r6l ki kell k6rni a Beiratko zdsi lap
melldklet6t (Anex6 ia fiqa de inscriere)
' 2422. m6jus 16-1V: beiratkoz6s a Kolcsey Ferenc FogimnSzium titk6rs6gSn B ds
15,30 6ra kozott (szemdlyesen vagy a sajdt iskola titk6rs6g6n keresztril)
' 2022. mdjus 19, 9.00 ora : elozetes k6pessdgfelmdr6s a Kolcsey Ferenc
Fogimn6ziumban
' 2022. majus 23: eredm6nyhirdet6s (Admis/Respins)
Ezutiln reszt kell venni az orszitgos feimdro vtzsg6n.

2AZ2.jflius 1. Bejut6s az EN eredmdnyek sorendjdben. Akit ennek alapjin fel
tudtunk venni, annak m6r nem kell r6szt vennie a szinnit6g6pes ieoszt6son.
Akinek esetleg nem sikeriil bejutnia, annak resztkell venni e a szdmit6g6pes
leosaason.
2022jirlius 2-3 jelentkezds a Kolcsey titk6rs6g6n - a bejutott di6kok a szemdlyes
dosszi6jukkal (a saj6t iskol6bol hozzirk). Ha valaki bejutott, de nem akarja hely6t
elfoglalni, az jirlius 2-6n koteles ezt frdsbeli nyilatkozatban letenni a Koicsey
titk6rs696n
2022jirlius 4-dn- aki nem jutott be, azki kell vegye a beiratkozdsi lapot a Kolcsey
titkfrs6gSrol.



A k6pes6gfehn`r6sre va16 beiratkOzttshOz szttks`ges doklllllentuFr10k:
・BCiratkOZdsi lap mellёklctc(allcxtt la i,a dc inscrierc,a sttat isk。la titkttstta
alltta ki)

・BeiratkOZiSi k`rVё ny(allli mttd a K61cscy Ferenc F6ginlnttzium titkttsigAn a
jelentkCZё SkOr kap mCg)
・ゝ′f▲SOlat a SZtlCtё Si bizol■ yftvinyr61/SZCnlё lyi igazolvttnyr61

A k6pes6gfelm6r6sen val6 rdszv6telhez sziiks6gesl
1. Szern6lyi igazolv6ny vagy eilenorzo
2" Rajzfelszerel6s (ceruza, radir)
3. Sportfelszerelds

A jelentkez6ket az iskola eb6dl6j6ben vfrjuk 19-rin 9 oritol

A k6pess6gfelm6r6s beosztisa:

Az e16ZeteS k61p)ess6glfein16r6s szerkezete:

1・ Ⅳ墜壼重錘菱ti timё r6S一 CSenddCt FaiZ01aSa

2.Zenei fellnё r6s

・  :Egy 6nek e16nek16se

・  :Egy ritn■ us elislllё tlёsc

3. Intell立

・  :Egy szё veg felolvasisa

o Besz61getё s

4. 亜)r6nlё ti felll16r`s

・ 2-3 torna野よOrlat elismё t16se a bcmutat6 alapjan

・  3…4 akrobatikus gil■ lnasztika elelll

o 600 m itis(nem id6re)
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Mtiv6szeti feln■6r6s 19.05.2022 9.00

つ

Zenei felln6r6s 19.05.2022 10.00
E16zetes beOszl五 s

alapJan

3
Intettu 19.05.2022 10.00

E16zetes beOszl■ s

alanim
4

Er6n16ti felln6r6s 19.05.2022 10.00



TNFoRMACIoK AZ INDULo raxiro-ovoDApEDAGoGUS ES

I}OLCSOOEPEDACOGUS SZAKOKKAL KAPCSOLA]'BAN

Tadnivulfk a kdt szakrdl:
' l,iceumi v6gzetts6g * magyar nyelven
' 4 dves id6tartam
' Elmdleti ds gyakorlati tudAs
' Gyakorlat magyar nyelvu bolcs6ddkben, 6vod6kban, iskol6kban heti rendszeressdggel

Mi l.v e n v dg zett s dg et atl n a k ?

A-4 lfceumi dv vdgdn a kovetkezo diplom6kat Iehet megszerezni:
' Eretts6gi diploma
' Bdlcsodepedag6gus/ tanitd - 6vodapedag6gus szakkdpesitdst igazo16 cliploma
' 2022A2 elso kdt okievdl megszerzdse ut6n azonnal el lehet helyezkedni bcrlcsoddben, 6vod6ban
vagy 6ltal6nos iskol6ban. Ha szeretndnek tov6bbtanuhri, di6kjaink bfrmely egyetemen
fo iytathatj 6k tanul m6nyai kat.

Szeretettel vdrunk!


