
Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy a Radnóti Oktatási Alapítvány 2023. január 

végétől hétfő/kedd/szerda/csütörtök délutánonként 4 duplaórás alkalommal tartó, intenzív 

tehetséggondozó szakkört indít nyolcadikos általános iskolás tanulók részére angol nyelvből, segítve 

az iskolánk C osztályában idéntől bevezetett szóbeli felvételi vizsgára való felkészülésüket, bemutatva 

a tanulóknak a felvételi vizsgát, annak feladattípusait. 

A négy duplaórás alkalomra hagyományos, jelenléti oktatási formában fog sor kerülni a következő 

időpontokban: 

- első alkalom: jan. 30. hétfő és febr. 2. csütörtök között  

- második alkalom: febr. 6. hétfő és febr. 9. csütörtök között 

- harmadik alkalom: febr. 13. hétfő és febr. 16. csütörtök között 

- negyedik alkalom: febr. 20. hétfő és febr. 23. csütörtök között 

A foglalkozások mindig 15:00-tól 16:30-ig tartanak. A tervek szerint hétfői, keddi, szerdai és 

csütörtöki csoport is indul. A napok NEM kombinálhatók, tehát pl. aki az első héten hétfőre 

jelentkezett, annak mindig hétfőn kell járnia, stb. Az alábbi jelentkezési lapon több nap (hétfő 

ÉS/VAGY kedd ÉS/VAGY szerda ÉS/VAGY csütörtök) is választható, de miután az elkészült beosztást az 

iskolától megkapták, utólagos cserére NINCS lehetőség. 

A szakkörre jelentkezni a következő online jelentkezési lapon lehetséges 2023. január 26. csütörtök 

12:00 óráig: 

https://forms.gle/dPRm7bDnM82GyNXp7 

A sikeres regisztrációs folyamat egyben a szakköri jelentkezés befogadását is jelenti. A 

csoportbeosztásról a megadott email címen kapnak értesítést a kezdést megelőző héten, pénteken 

(jan. 27.). 

A szakkör korlátozott létszámmal (csoportonként 15-20 fővel) indul. A jelentkezéseket azok 

beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni, a sorrendet a jelentkezési szoftver állapítja meg, 

annak felülvizsgálatára nincs módunk. Az online jelentkezési felület automatikus e-mailt küld majd a 

megadott email címre. 

Fizetési feltételek: 

• Részvételi díj: 5.000.- Ft (azaz 625.- Ft/óra). 

• Az összeg befizetésének módja: számla kézhezvételét követően átutalás a Radnóti Oktatási 

Alapítvány K&H Banknál vezetett 10200201-28611417-00000000 számlaszámára. (A számlát, amely 

alapján utalni kell, a jelentkezéskor megadott email címre küldjük majd.) 

• Befizetési határidő: 2023. február 3. péntek 

• A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a TANULÓ NEVÉT, jelenlegi ISKOLÁJÁT és OSZTÁLYÁT. 

Kérdés esetén forduljanak Huber Máté tanár úrhoz a hubermate@gmail.com e-mail címen vagy a 

+3620/495-5892 telefonszámon. 
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