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Tisáelt Versenyszervezók! Kedves Kollégák!

Az Erkel Ferenc Gimnázium a 2o16l20L7-es tanévben is megrendezi az Implom Józseí Középiskolai
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét 9-12. (nyelü előkésíttő 13.) évfolyamos diákok résanéíelével az
Ohatási Minisáérium támogatásával.

A versenv időpontia: 2O17. február 24-25.
Eaiton is szeretnénk Önöket ismételten felkémi arra, hogy a korábbi évek hagyományainak megfelelóen
segítsék a verseny megszewezését.

1. Iskolai forduló
Minden iskola a saját feladatlapjával versenyezteti diákjait november hónapban, a ggőzteseket nevezi a

megyei fordulóba.

2. Meqvei forduló
A megyei fordulókat a bázisiskolák és a területileg illetékes POK-ok szewezik. Ók hi.d"tik meg a versenyt

a megyei iskolák r,észéte, ők határoaák meg a megyei fordulóra nevezhető tanulók létsÁmát kategóriánként
(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola). Reméljük, hogy a megyei fordulók sikeres lebonyolítását segí,ti a
bazisiskolák és a POK-ok együttmúködése.

A meqvei döntót orszáqosan azonos időben. 2017. ianurár 11-én (szerdán) rendezik. Abban az
esetben, ha az időjáási köülmények nem teszik lehetóvé ebben az időpontban a verseny megrendezését, a
pótrrap 2016. január 17. (kedd) lesz. A ve§eny két részből áll: tollbamondás és feladatlap. A feladatlapokat dr.
Nogy János tanár úr (Szegedi Tudományegyetem) küldi minden bázisiskolának és POK-nak. Minden iskolatípus
azonos feladatlapot ír, azonos a jaűtás, csak az értékelésné| kerülnek külön kategóriába: gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola. A ggőzLeseket kell nevemi az orságos döntóre (3 f.ő, azaz kategóriánként 1 fó).
A bazisiskolák sajőt jogon plusz egy uersenyzőt delegőlhatnak. Azonos pontszám esetén a tollbamondás
eredménye dönt, A ggőúeseknevezése az o§zágos döntőre a megyei fordulót szeruező intézmény feladata.

3. Kárpát-medencei döntó
A döntőre minden megyéből maximum 4 fó (kategóriánként 1-1 fó, illetve 1 fő a bázisiskolából); a

fóvárosból kategóriánként 3-3 fó; a határainkon túlról orságonként &10 diák étkezhet Gyulám. A versenyzők
sáma kb. 120 fó.
A verseny 4 kateqóriában zajlik: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola és határon túli.
A versenv 2 részből áll: tollbamondás, feladatlap

Mindenki azonos feladatot ír a megyei versenyeknek megfelelően kódsámmal ellátva.

Köszönjük, hogy részesei leszrrek ennek a nemes ügynek. A megyei fordulók sikerén műik a
Kárpát-medencei döntő éIetben tartása. Tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek minket értesíteni anól, hogy
melyik inténnény szeruezi a megyei fordulót. Várjuk további felmerüló kérdéseiket a gimnázium elérhetóségein.

Mint fudják, megielent "A magyar helyesírás szabályai"-nak a 12. kiadása (2015 nyarán). Minthogy a
kétévi ürelmiidő 2077 nyarán járle, ezért a verseny anyagában a 12. kiadás váioáatásai nem szerepelnek!
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Jó munkát kívánunk!

Gyula, 2016. október 4.
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