
1 

 

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó működési rendje 

2020/21-es tanév 

 

1. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola 6 – 6 hétvégén tartja foglal-

kozásait, Veszprémben és Miskolcon. Amennyiben a járványhelyzet miatt 

személyesen nem tarthatók meg a foglalkozások, akkor online oktatásra kerül 

sor a Google Meet-en keresztül. 

2. Egy – egy hétvégén a hét 90 perces matematikafoglalkozást a diákok érdeklődési 

körébe tartozó előadások teszik teljessé. Az első matematikafoglalkozás 

pénteken 14.30 órakor kezdődik, az utolsó vasárnap 11.15-kor fejeződik be. A 

részletes programot a honlapon tesszük közzé. Az 1. alkalommal bemeneti 

mérést, a többi alkalommal a tananyag elsajátítását mérjük írásbeli formában. 

3. A program működtetője és szervezője:  

Matematikai Tehetségekért Alapítvány (MaTe Alapítvány) 

4. Egyéb feltételek   

 A foglalkozásokon kötelező a részvétel.  

 A szállást adó kollégium házirendjének betartása kötelező.  

 20 órától a kollégium csak felügyelői engedéllyel hagyható el.  

 22 órától készülődés a lefekvéshez, idegen szobában nem lehet   

  tartózkodni.   

 22.30 órakor takarodó, amire mindenkinek a saját ágyában kell lenni. 

5. Jelentkezés feltételei:  

  az adott határidőig történő regisztrálás a program honlapján:   

  https://erdosiskola.mik.uni-pannon.hu/. A határidő lejárta után a  

  regisztrációs felületet lezárjuk. Ezt követően csak Ujvári Orsolya titkárral  

  (ujvari@mik.uni-pannopn.hu) történt előzetes egyeztetést követően lehet  

  regisztrálni.  

 a kitöltött jelentkezési feltöltése a honlapra. 
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 Kitöltött és aláírt adatvédelmi nyilatkozat feltöltése.   

  (A 16 éven aluli tanulók nyilatkozata itt tölthető le, illetve a 16 évet  

  betöltötteké pedig itt) A 16 éven aluliak nyilatkozatát a szülőnek is alá  

  kell írni. 

 

6. A felvétel kritériumai  

 matematikában elért tanulmányi és versenyeredmények,  

 motiváltság, elhivatottság,   

 szaktanári támogató javaslat. 

7. A felvételről a szakmai vezetés dönt, döntéséről a regisztráló diákot a megadott 

e-mail címen (vagy iskolán keresztül) elektronikusan értesíti. 

8. Részvételi díj:  

 A foglalkozásokon és a rendezvényeinken a részvétel ingyenes.  

 Az utazás és ellátás (szállás és étkezés) költsége a résztvevőt terheli.   

 Tehetséges és szociálisan rászoruló tanuló írásos kérelem benyújtásával  

  kérheti az ellátás költségeinek csökkentését, vagy  elengedését, amennyi 

  ben a MaTe részére az anyagi források rendelkezésre állnak. 

 Amennyiben a tanuló szolgáltatásokat rendelt és azt nem mondta le, akkor, 

ha nem is vesz részt a rendezvényen  a megrendelt szolgáltatást ki kell 

fizetni. 

9. Jelentkezés az egyes foglalkozásokra:   

 A felvett diákok minden egyes foglalkozásra a honlapon megadott módon  

  külön – külön jelentkeznek.  

 Jelentkezési határidő: az adott foglalkozást két héttel megelőző péntek  

  16 óra.   

 Határidőn túli jelentkezést nem fogadunk el és ellátást sem 

  biztosítunk!  
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10. A részvétel lemondásának feltételei:  

 Ha a lemondás a rendezvény hetén kedd délelőtt 9 óráig megtörténik,  

  akkor a lemondásnak nincs anyagi következménye, és a  befizetett összeget  

  a következő alkalomra jóváírjuk.   

 Kedd 9 órát követő lemondás esetén a megrendelt étkezés teljes  összeget ki  

kell fizetni.  

11. Számlázás:  

  A számlát a jelentkezéskor megadott adatok számlázási név és cím alapján 

   állítjuk ki.   

  Minden más esetben az átutalásos számlát a tanuló nevére és iskolája  

  címére állítjuk ki.   

  A számlákat a helyszínen megkapják az egyéni befizetők gyermekei, 

 jogi személyeknek postázzuk.  

  A befizetéseknek a rendezvény napjáig be kell érkeznie a MaTe  

  Alapítvány Erdős iskola 11749015 – 21230336 számú elkülönített 

 számlaszámára. 

12. A működési rendet durván megsértő diákokat azonnal kizárjuk a programból. 


