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Centrul Județean de Excelență Covasna 

Situația locurilor libere în grupele de studiu în limba maghiară 

Anul școlar 2021-2022 

 

KOVÁSZNA MEGYEI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT 

Szabad helyek meghirdetése 

Magyar tannyelvű munkacsoportok 

ÍRATKOZÁS: 2021. szeptember 27-30., 16:00 óráig. 

 

Sorsz. 
Tantárgy 

Csoport/ 

osztály 

Szabad 

helyek 
Heti óraszám 

1 Matematika XI.  3 3 óra hetente 

2 Biológia (Környezet- biológia) V-VIII 7 3 óra hetente 

3 Környezeti fizika és kémia VII-VIII. 10 2 óra hetente 

4 Román nyelv VIII. 3 2 óra hetente 

5 Matematika VII. 7 3 óra hetente  

6 Matematika VIII. 5 3 óra hetente 

7 Matematika V. 15 3 óra hetente 

8 Matematika XII 15 3 óra hetente 

9 Matematika X 7 3 óra hetente 

10 Informatika X-XI 12 2 óra hetente 

11 Kémia IX-XII 10 3 óra hetente 

12 Helyesírás IX-XII 15 3 óra hetente 

13 Magyar V-VIII 14 2 óra hetente 

14 Informatika VI 3 2 óra hetente 

15 Informatika XII 10 3 óra hetente 

16 Informatika V 15 2 óra hetente 

17 Informatika IX 15 3 óra hetente 

18 Német nyelv  IX-X 3 2 óra hetente 

19 Matematika IX 15 3 óra hetente 
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Kedves Diákok,  

Ha valamilyen tudomány területen szeretnétek bővíteni a tudásotokat, úgy érzitek, hogy az 

iskolai feladatok túl könnyűek számotokra és új kihívásokra vágytok, versenyeken szeretnétek 

részt venni, illetve készségeiteket és képességeiteket fejleszteni, akkor a Kiválósági Központ 

munkacsoportjai várnak Rátok. 

A jelentkezési űrlapot itt találod; ezt ki kell tölteni, aláírni majd az iratkozási mappába helyezni. 

Vigyázz: a telefonszámod, az elektronikus postacímed (email) címed helyes legyen és 

olvasható, hogy könnyen el tudjunk érni szükség esetén. 

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- Iratkozási űrlap; 

- Születési bizonyítvány, illetve, ha van a személyi igazolványod, akkor annak is a 

másolata (diák); 

- A szülő/ gyám személyi igazolványának a másolata. 

Ezeket a dokumentumokat szkennelve (fényképezve) egyetlen mappába kell tenni és a Központ 

címére emailben elküldeni: cex_cv@isj.educv.ro vagy gered77@yahoo.com.  

Ha nincs más lehetőséged, akkor ezeket a dokumentumokat leadhatod a titkárságon is: Székely 

Mikó Kollégium, I emelet, 46-os ajtó, Geréd Ágnes titkárnőnél. 

Az iratkozást akkor tekintjük véglegesnek, ha minden dokumentum eljutott a titkárságra. 

Ha az előző tanévben (2020-2021) versenyeken vettél részt, ahol a megyei szakaszon I, II vagy 

III díjat nyertél, esetleg eljutottál az országos/nemzetközi szakaszra, akkor nem kell 

vizsgáznod. Kérjük az okleveleket is csatold az iratkozási mappához, hogy a vizsgamentességet 

tudjuk biztosítani. 

A vizsgákat a Székely Mikó Kollégium tantermeiben vagy online tartjuk 

2021. október 4-8 között. 

A vizsgaidőpontokat szakonként, később hirdetjük meg az iratkozások 

függvényében. 

Ha valamelyik munkacsoportban nincs elég jelentkező, akkor 

megismételjük a felvételi eljárást október 11-22. között*. 

*Minden munkacsoport akkor tud működni, ha legalább 8 diák vesz részt rendszeresen a heti 

foglalkozásokon októbertől a tanév végéig. 

Ha egy munkacsoport megalakult, akkor 2021. október 4-től már kezdődnek is 

a foglalkozások. 

A tudnivalókat a szaktanárok majd továbbítják, az órarend ki lesz függesztve a Megyei 

Tanfelügyelőség honlapján is: https://isj.educv.ro/content/13750/Centrul-Jude%C8%9Bean-

de-Excelen%C8%9B%C4%83-Covasna-2020-2021  
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