
Magyar és matematika szakköreink 

negyedikes diákok számára
A  2015/16-os  tanévben  szakkört  szervezünk  magyarból  és  matematikából  azok

számára,  akik nyolcosztályos gimnáziumba jelentkeznek és központi  felvételi  vizsgán kell
részt venniük az idei tanév során. 

A  szakkörön  való  részvétel  nem  feltétele  a  középfokú  beiskolázásra  való
jelentkezésnek és nem garanciája a felvételnek sem. 

A  szakköröket  iskolánk  tanárai  tartják  az  iskola  épületében,  szerdai  napokon,
alkalmanként 45 perces időtartamban. A foglalkozások időpontjai:

MATEMATIKA
2015. október 14. 
2015. november 4. 
2015. november 18. 
2015. december 2.
2015. január 6. 

MAGYAR
2015. október 21.
2015. november11. 
2015. november 25. 
2015. december 9.
2015. január 13.

A csoportokba jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és a befizetés igazolásának leadásával
lehet.  A matematika  szakkör  díja  5.000  Ft,  a  magyaré  5.000  Ft.  A mindkét  tantárgyból
szakkörre  jelentkezők  számára  a  teljes  részvételi  díj  9.000  Ft.  Kérjük,  hogy  a  megfelelő
összeget  támogatás  formájában  az  Alapítvány  számlájára  csekken  (az  iskola  portáján
átvehető) vagy átutalással fizessék be. 

Deák Téri Evangélikus Gimnázium Iskola Alapítvány, számlaszám: 11707024-20419266

A kitöltött jelentkezési lapot és a befizetés igazolását legkésőbb  2015. október 7-ig
adják le az iskolában az iskolatitkárnál vagy a portán.

JELENTKEZÉSI LAP

NEGYEDIKES DIÁKOK SZÁMÁRA
(Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott nagybetűkkel adja meg!)

JELENTKEZŐ NEVE: ……………………..…………………………, osztálya: ………..

Lakcíme:………………………………………………………………………………………  

Szülő (gondviselő) neve: ………………………………………………………………….        
telefonos elérhetősége: ………………….…………..…………………………….. 
email címe: ..............................................................................................................         

Kérjük, jelölje meg a választott tantárgya(ka)t:

 mindkét tárgy                         csak matematika   csak magyar

Kérjük, jelölje meg a választott időpontot: 15:00-15:45 vagy 16:00-16:45

Budapest, 2015. ………………hó……....nap

……………………………………
                                                                                                          Szülő (gondviselő)

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Honnan hallott iskolánkról?
1. ismerőstől 2. felvételi tájékoztatón 3. a gyülekezetben 4. az  interneten  keresztül
5. egyéb:………………………………..
……………………………………………………………………………....
Melyik gyülekezetbe járnak?.....................................................................................................................
…



Magyar és matematika szakköreink 

nyolcadikos diákok számára
A  2015/16-os  tanévben  szakkört  szervezünk  magyarból  és  matematikából  azok

számára,  akik  négyosztályos  gimnáziumba jelentkeznek és  központi  felvételi  vizsgán  kell
részt venniük az idei tanév során. 

A  szakkörön  való  részvétel  nem  feltétele  a  középfokú  beiskolázásra  való
jelentkezésnek és nem garanciája a felvételnek sem. 

A  szakköröket  iskolánk  tanárai  tartják  az  iskola  épületében,  szerdai  napokon,
alkalmanként 45 perces időtartamban. A foglalkozások időpontjai:

MATEMATIKA
2015. október 14. 
2015. november 4. 
2015. november 18. 
2015. december 2.
2015. január 6. 

MAGYAR
2015. október 21.
2015. november11. 
2015. november 25. 
2015. december 9.

2015. január 13.

A csoportokba jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és a befizetés igazolásának leadásával
lehet.  A matematika  szakkör  díja  5.000  Ft,  a  magyaré  5.000  Ft.  A mindkét  tantárgyból
szakkörre  jelentkezők  számára  a  teljes  részvételi  díj  9.000  Ft.  Kérjük,  hogy  a  megfelelő
összeget  támogatás  formájában  az  Alapítvány  számlájára  csekken  (az  iskola  portáján
átvehető) vagy átutalással fizessék be. 

Deák Téri Evangélikus Gimnázium Iskola Alapítvány, számlaszám: 11707024-20419266

A kitöltött jelentkezési lapot és a befizetés igazolását legkésőbb  2015. október 7-ig
adják le az iskolában az iskolatitkárnál vagy a portán.

                                                                                                                                             

JELENTKEZÉSI LAP

NYOLCADIKOS DIÁKOK SZÁMÁRA
(Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott nagybetűkkel adja meg!)

JELENTKEZŐ NEVE: ……………………..…………………………, osztálya: ………..

Lakcíme:………………………………………………………………………………………  

Szülő (gondviselő) neve: ………………………………………………………………….        
telefonos elérhetősége: ………………….…………..…………………………….. 
email címe: ..............................................................................................................         

Kérjük, jelölje meg a választott tantárgya(ka)t:

 mindkét tárgy                      csak matematika   csak magyar

A szakkör  időpontja: 16:00-16:45

Budapest, 2015. ………………hó……....nap

……………………………………
                                                                                                          Szülő (gondviselő)

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Honnan hallott iskolánkról?
1. ismerőstől 2. felvételi tájékoztatón 3. a gyülekezetben 4. az  interneten  keresztül
5. egyéb:………………………………..
……………………………………………………………………………....
Melyik gyülekezetbe 
járnak?........................................................................................................................


