
 
Radnóti Oktatási Alapítvány  

6720-Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.  

Adószám: 19084949-1-06  

 

  

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!  

  

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tantestülete által létrehozott Radnóti Oktatási Alapítvány 

fő célja az iskolában zajló tehetséggondozó munka segítése. Ebben a tevékenységben kiemelkedő szerep 

jut az iskolai tantárgyakban tehetséges diákok fejlesztésének elindítása még általános iskolás korban. 

Ennek a szükségszerűségnek a felismerése vezetett az előző évtizedben kiemelkedő sikerrel 

megszervezett általános iskolás szakkörök beindításához. A szakköröket a Gimnázium tanárai tartják, 

amely a szakmai fejlődés mellett kölcsönös ismerkedési lehetőséget is biztosít a Gimnáziumba pályázó 

diákok és az itt tanító tanárok között a későbbi lehetséges elköteleződés megalapozásaként. 

Ebben a tanévben – a járványügyi helyzet figyelembevételével – ismét megszervezzük a nagysikerű 

szakköri alkalmakat. Szakköreink a 2021. szeptember 20-val kezdődő héten indulnak és 14 alkalommal, 

alkalmanként 90 percig tartanak.  

  

A jelentkezés feltételei és módja  

• Minden ötödik, hatodik illetve nyolcadik évfolyamba járó általános iskolás diákot szeretettel 
várunk.  

• Általános iskolás szakköreinkre, mint kapcsolatteremtési lehetőségre tekintünk jövendő diákjainak 

és intézményünk között. Hitünk szerint a legalkalmasabb lehetőség új ismeretség kialakítására a 

személyes kapcsolatteremtés, ezért e szakköreinket elsősorban a hagyományos, tantermi 

oktatás formájában ajánljuk fel. Kizárólag matematikából az évek során tapasztalt nagyszámú 

jelentkezés miatt két online csoportot is indítunk.  

• A tehetséggondozó szakkörökre JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG ONLINE FORMÁBAN 

lehet az online jelentkezési lap kitöltésével, mely szeptember 6. hétfőtől lesz elérhető az iskola 
honlapján. 

• A szakkörök – a járványügyi intézkedések miatt – korlátozott létszámmal (csoportonként 15-

20 fővel) indulnak. A jelentkezéseket azok beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni, a 
sorrendet a jelentkezési szoftver állapítja meg, annak felülvizsgálatára nincs módunk.  

• Az online kérdőív automatikus e-mailt küld majd a szülők email címére, amelyben a rögzített 

adatok és a fizetési feltételek is olvashatóak.   

• A kapott email tartalmaz majd egy csatolt pdf állományt is, amely a legfontosabb rögzített adatokat 

és a fizetési feltételeket tartalmazza majd.  

• JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. szeptember 17. péntek 12:00.   

 Fizetési feltételek:  

• Az alapítvány által szervezett szakkörökön való részvételi díj:  

o egy-egy 14 hetes szakkörre 15.000.- Ft/szakkör (azaz kb. 536.- Ft/óra).  

• Az Ön által választott szakkörök összesített részvételi díját a jelentkezési szoftver által küldött 

emailben kapott pdf állományban találja.  

https://bit.ly/32L6idf


• Az összeg befizetésének módja: átutalás a Radnóti Oktatási Alapítvány   

o K&H Banknál vezetett 10200201-28611417-00000000 számlaszámára.  

• Befizetési határidő: 2021. szeptember 17.  

• A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel  

o a Jelentkezési Lap által automatikusan generált JELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓT   

o és a TANULÓ NEVÉT.  

• A befizetés beérkezését követő 15 napon belül a jogszabályoknak megfelelően az Alapítvány a 

befizetett összegről az Ön által a Jelentkezési Lapon kért címre szóló elektronikus 

számviteli bizonylatot állít ki, amelyet e-mailen keresztül küldünk majd ki, az Ön által megadott 
szülői email címre.  

 

Megfelelő számú jelentkező esetén a következő tantárgyakból indítunk csoportokat:  

 

Megfelelő számú jelentkező esetén a következő tantárgyakból indítunk csoportokat: 

 

magyar nyelv (a 8. osztályosok részére) időpont: kedd 1430-1600 

  (a 8. osztályosok részére) szerda 1430-1600 

  (a 8. osztályosok részére) csütörtök 1430-1600 

 

matematika (a 8. osztályosok részére) hétfő 1500-1630 

  (a 8. osztályosok részére) kedd 1500-1630 

  (a 8. osztályosok részére) szerda 1500-1630 

  (a 8. osztályosok részére) csütörtök 1500-1630 

 

biológia (a 8. osztályosok részére) kedd 1500-1630 

  (a 8. osztályosok részére) szerda 1430-1600 

  (a 8. osztályosok részére) csütörtök 1500-1630 

 

kémia (a 8. osztályosok részére) szerda 1500-1630 

 

fizika (a 8. osztályosok részére) kedd 1500-1630 

 

matematika (a 6. osztályosok részére) kedd 1430-1600 

  (a 6. osztályosok részére) szerda 1430-1600 

  (a 6. osztályosok részére) csütörtök 1430-1600 

 

magyar nyelv (a 6. osztályosok részére) kedd 1430-1600 

  (a 6. osztályosok részére) csütörtök 1430-1600 

 

matematika (az 5. osztályosok részére) szerda 1430-1545 

  (az 5. osztályosok részére) csütörtök 1500-1615 

 

Online foglalkozások matematikából 

 

matematika (a 6. osztályosok részére)(online) hétfő 1600-1730 

matematika (a 8. osztályosok részére)(online) kedd 1500-1630 


