
Kedves Kollégák! Kedves nyolcadikos Diákok!

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a biológia iránt érdeklődő gyerekeknek, egy
különleges szakkört tervez a 2022/2023-es tanévben.

A Szent Bernát Tehetségpont szervezésében Pont Biológia! címmel,

melyen  nemcsak  önállóan  kísérletezhetnek,  kísérletet  tervezhetnek,  hanem  játékos
logikai feladatokkal elmélyítik a tanórán szerzett ismereteiket és segítséget kapnak a
biológia szóbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez.

Megkérjük a kedves Tanárokat, hogy legyenek szívesek minden lelkes biológus jelöltet
bátorítani, ill. diákjainak ezt a szakkört hirdetni. 

A  foglakozásokat  az  Inczédy Dénes Természettudományos Laboratóriumban tartjuk,
amelyben a tanulók önállóan végezhetik  a kísérleteket,  ezen felül  esetenként  terepi
megfigyelésekre is sor  kerülhet,  melynek eredményeit  a  diákok naplóban rögzítik,  a
gyűjtött anyagokat a laboratóriumban dolgozzák fel. A tapasztalatokat, magyarázatokat
közösen  beszéljük  meg.  A  kísérletezéshez  szükséges  feladatlapokat,  védő
felszereléseket az óra elején kapják meg a diákok. 

A foglalkozások ingyenesek, összesen 20 tanulót tudunk fogadni. 

A foglalkozások időpontjai a teljes tanévben:

2022. október 26. szerda 15.00 – 16.30

2022. november 16. szerda 15.00 – 16.30

2022. december 7. szerda 15.00 – 16.30

2023. január 11. szerda 15.00 – 16.30

A foglakozásokra tollat, számológépet és okos telefont hozzanak magukkal a tanulók.

A jelentkezési lapot a szent.bernat.tp@gmail.com címre kérjük küldeni.

Szakköreink ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-wVKQqJLsiwbp8bMFoV1EIgHTsCLiRwjnjnmNoEOA6vHtA/viewform

Jelentkezési határidő: 2022. október 21.

Pécs, 2022. október 5.

Csikyné Radnai Éva

biológiatanár 

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



Jelentkezési lap

Pont Biológia! szakkörre

Tanuló neve:……………………………………. Évfolyam: …………...

Email cím: ……………………………………. Telefonszám: ……………

Iskola neve: ………………………………………………………………………………….

Szülő neve: …………………………………….

Szülő telefonszáma: ……………………………

Pécs, 2022. október 

………………………………….

szülő aláírása

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott .........................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................
Lakcím:............................................................................................
Szem. ig. szám:................................................................................
Telefonszám:...................................................................................
Email cím: .......................................................................................
mint szülő és törvényes képviselő, ezennel hozzájárulok ahhoz, a 2022. szeptemberben
induló (székhely: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 7621 Pécs Széchenyi tér
11.)  által  megszervezésre  kerülő  Pont Biológia! tehetséggondozó  szakkörön
_____________________________________________nevű,
________________________  napján______________________született  gyermekem,
részt vegyen. Kijelentem, hogy gyermekem a szakkörön való részvételre alkalmas.
Kijelentem, hogy a szakkör Szervezője teljes körűen tájékoztatta szakkör, kockázatairól
és  veszélyeiről.  részletes  balesetvédelmi  szabályairól  és vállalom,  hogy gyermekem
maradéktalanul betartja.

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a szakkörön mindenki csak saját felelősségére
vesz  részt,  jelentkezésével  vállalom  gyermekem  személyi  sérüléséért,  balesetéért,
illetve  a  gyermekem  által  okozott  mindennemű  anyagi  és  erkölcsi  kárért,  személyi
sérülésért, balesetért a felelősséget és azért helyt állok. 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Szervező felé a szakkör kapcsán keletkezett
károkért,  személyi  sérülésekért  a  jelentkezők  vagy  szüleik,  hozzátartozóik  kárigényt
nem nyújthatnak be. 

Hozzájárulok  nem járulok hozzá (megfelelő rész aláhúzandó)
ahhoz,  hogy  a  szakkörön  gyermekemről  készült  kép-és  hanganyagokat  egyéb
ellenszolgáltatás nélkül a szakkör promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja és az
így létrejött felvételek szerzői jogáról teljesen és végérvényesen lemondok. 

Fent leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.

Nyilatkozom, hogy fenti adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kelt:................ 2022.........................

_____________________

Szülő, gondviselő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



K
edves Kollégák! Kedves nyolcadikos Diákok!

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a fizika iránt érdeklődő gyerekeknek, egy
különleges szakkört tervez a 2022/2023-es tanévben.

A Szent Bernát Tehetségpont szervezésében Pont Fizika! címmel, 

melyen  nemcsak  önállóan  kísérletezhetnek,  hanem  fizikai  játékokat,  kísérletet
tervezhetnek,  készíthetnek  és  játékos  logikai  feladatokkal  elmélyíthetik  a  tanórán
szerzett ismereteiket.

Megkérjük a kedves Tanárokat, hogy diákjainak ezt a szakkört hirdetni, minden lelkes
fizikus  jelöltet  bátorítani  szíveskedjenek.  A  határidők  szorosak,  kérjük,  vegyék
figyelembe.

A foglakozásokat az Inczédy Dénes Természettudományos Laboratóriumban valamint
az  iskola  folyamatosan  fejlődő  Lézerbarlangjában  tartjuk,  ahol  a  tanulók
bekapcsolódhatnak  egy  interaktív  fizika  kuckó  építésébe.  A  tapasztalatokat,
magyarázatokat  közösen  beszélnénk  meg.  A  gyakorlatokhoz  kapcsolódó  elméleti
ismereteket, számolási gyakorlatokat játékos formában oldjuk meg. A kísérletezéshez
szükséges feladatlapokat, védő felszereléseket az óra elején kapják meg a diákok. 

A foglalkozások ingyenesek, összesen 20 tanulót tudunk fogadni. 

2022. október 25. kedd 15.00 – 16.30

2022. november 15. kedd 15.00 – 16.30

2022. december 6. kedd 15.00 – 16.30

2023. január 10. kedd 15.00 – 16.30

A  foglakozásokra  tollat,  füzetet,  számológépet  és  okostelefont  (ha  van)  hozzanak
magukkal a tanulók.

Szakköreink ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-wVKQqJLsiwbp8bMFoV1EIgHTsCLiRwjnjnmNoEOA6vHtA/viewform

A jelentkezési lapot a szent.bernat.tp@gmail.com címre kérjük küldeni.

Jelentkezési határidő: 2022. október 21.

Pécs, 2022. szeptember 5.

Jéhn János

fizikatanár

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



Jelentkezési lap

Pont Fizika! szakkörre

Tanuló neve:……………………………………. Évfolyam: …………...

Email cím: ……………………………………. Telefonszám: ……………

Iskola neve: ………………………………………………………………………………….

Szülő neve: …………………………………….

Szülő telefonszáma: ……………………………

Pécs, 2022. szeptember 

………………………………….

szülő aláírása

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott .........................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................
Lakcím:............................................................................................
Szem. ig. szám:................................................................................
Telefonszám:...................................................................................
Email cím: .......................................................................................
mint szülő és törvényes képviselő, ezennel hozzájárulok ahhoz, a 2022. szeptemberben
induló (székhely: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 7621 Pécs Széchenyi tér
11.)  által  megszervezésre  kerülő  Pont Fizika! tehetséggondozó  szakkörön
_____________________________________________nevű,
________________________  napján______________________született  gyermekem,
részt vegyen. Kijelentem, hogy gyermekem a szakkörön való részvételre alkalmas.
Kijelentem, hogy a szakkör Szervezője teljes körűen tájékoztatta szakkör, kockázatairól
és  veszélyeiről.  részletes  balesetvédelmi  szabályairól  és vállalom,  hogy gyermekem
maradéktalanul betartja.

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a szakkörön mindenki csak saját felelősségére
vesz  részt,  jelentkezésével  vállalom  gyermekem  személyi  sérüléséért,  balesetéért,
illetve  a  gyermekem  által  okozott  mindennemű  anyagi  és  erkölcsi  kárért,  személyi
sérülésért, balesetért a felelősséget és azért helyt állok. 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Szervező felé a szakkör kapcsán keletkezett
károkért,  személyi  sérülésekért  a  jelentkezők  vagy  szüleik,  hozzátartozóik  kárigényt
nem nyújthatnak be. 

Hozzájárulok  nem járulok hozzá (megfelelő rész aláhúzandó)
ahhoz,  hogy  a  szakkörön  gyermekemről  készült  kép-és  hanganyagokat  egyéb
ellenszolgáltatás nélkül a szakkör promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja és az
így létrejött felvételek szerzői jogáról teljesen és végérvényesen lemondok. 

Fent leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.

Nyilatkozom, hogy fenti adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kelt:................ 2022.........................

_____________________

Szülő, gondviselő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



K
edves Kollégák! Kedves nyolcadikos Diákok!

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma a kémia iránt érdeklődő gyerekeknek, egy
különleges szakkört tervez a 2022/2023-es tanévben.

A Szent Bernát Tehetségpont szervezésében Pont Kémia! címmel

melyen  nemcsak  önállóan  kísérletezhetnek,  kísérletet  tervezhetnek,  hanem  játékos
logikai feladatokkal elmélyíthetik el a tanórán szerzett ismereteiket.

Megkérjük a kedves Tanárokat, hogy diákjainak ezt a szakkört hirdetni, minden lelkes
kémikus  jelöltet  bátorítani  szíveskedjenek.  A  határidők  szorosak,  kérjük,  vegyék
figyelembe.

A foglakozásokat  az  Inczédy Dénes Természettudományos Laboratóriumban tartjuk,
amelyben  a  tanulók  önállóan  végezhetik  el  a  kísérleteket.  A  tapasztalatokat,
magyarázatokat  közösen  beszélnénk  meg.  A  gyakorlatokhoz  kapcsolódó  elméleti
ismereteket, számolási gyakorlatokat játékos formában oldjuk meg. A kísérletezéshez
szükséges feladatlapokat, védő felszereléseket az óra elején kapják meg a diákok. 

A foglalkozások ingyenesek, összesen 20 tanulót tudunk fogadni. 

A foglalkozások időpontjai az idei tanévben:

2022. október 27. csütörtök 15.00 – 16.30

2022. november 17. csütörtök 15.00 – 16.30

2022. december 8. csütörtök 15.00 – 16.30

2023. január 12. csütörtök 15.00 – 16.30

A foglakozásokra tollat, számológépet és okos telefont hozzanak magukkal a tanulók.

A jelentkezési lapot a szent.bernat.tp@gmail.com címre kérjük küldeni.

Szakköreink ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-wVKQqJLsiwbp8bMFoV1EIgHTsCLiRwjnjnmNoEOA6vHtA/viewform

Jelentkezési határidő: 2022. október 21.

Pécs, 2022. október 5.

Mostbacher Éva

kémiatanár

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



Jelentkezési lap

Pont Kémia! szakkörre

Tanuló neve:……………………………………. Évfolyam: …………...

Email cím: ……………………………………. Telefonszám: ……………

Iskola neve: ………………………………………………………………………………….

Szülő neve: …………………………………….

Szülő telefonszáma: ……………………………

Pécs, 2022. szeptember 

………………………………….

szülő aláírása

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott .........................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................
Lakcím:............................................................................................
Szem. ig. szám:................................................................................
Telefonszám:...................................................................................
Email cím: .......................................................................................
mint szülő és törvényes képviselő, ezennel hozzájárulok ahhoz, a 2022. szeptemberben
induló (székhely: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 7621 Pécs Széchenyi tér
11.)  által  megszervezésre  kerülő  Pont Kémia! tehetséggondozó  szakkörön
_____________________________________________nevű,
________________________  napján______________________született  gyermekem,
részt vegyen. Kijelentem, hogy gyermekem a szakkörön való részvételre alkalmas.
Kijelentem, hogy a szakkör Szervezője teljes körűen tájékoztatta szakkör, kockázatairól
és  veszélyeiről.  részletes  balesetvédelmi  szabályairól  és vállalom,  hogy gyermekem
maradéktalanul betartja.

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a szakkörön mindenki csak saját felelősségére
vesz  részt,  jelentkezésével  vállalom  gyermekem  személyi  sérüléséért,  balesetéért,
illetve  a  gyermekem  által  okozott  mindennemű  anyagi  és  erkölcsi  kárért,  személyi
sérülésért, balesetért a felelősséget és azért helyt állok. 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Szervező felé a szakkör kapcsán keletkezett
károkért,  személyi  sérülésekért  a  jelentkezők  vagy  szüleik,  hozzátartozóik  kárigényt
nem nyújthatnak be. 

Hozzájárulok  nem járulok hozzá (megfelelő rész aláhúzandó)
ahhoz,  hogy  a  szakkörön  gyermekemről  készült  kép-és  hanganyagokat  egyéb
ellenszolgáltatás nélkül a szakkör promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja és az
így létrejött felvételek szerzői jogáról teljesen és végérvényesen lemondok. 

Fent leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.

Nyilatkozom, hogy fenti adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kelt:................ 2022.........................

_____________________

Szülő, gondviselő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



Kedves Kollégák! Kedves nyolcadikos Diákok!

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma az informatika iránt érdeklődő gyerekeknek,
egy különleges szakkört tervez a 2022/2023-es tanévben.

A Szent Bernát Tehetségpont szervezésében Pont Informatika! címmel,

melyen nemcsak drón programozással,  áramkörök építésével  és  vezérlésével,  BBC
micr:bit  zsebméretű  számítógéppekkel  kísérletezhetnek,  hanem  játékos  logikai
feladatokkal elmélyítik a tanórán szerzett ismereteiket, valamint segítséget kapnak az
informatika szóbeli felvételi vizsgára való felkészüléshez.

Megkérjük a kedves Tanárokat, hogy legyenek szívesek az informatika iránt érdeklődő
jelölteket bátorítani, illetve ezt a szakkört hirdetni. 

A foglakozásokat a Nagy Lajos Gimnázium számítástechnika termében tartjuk, ahol a
tanulók  a  pedagógus  irányítása  mellett  önállóan  végezhetik  a  feladatokat.  A
tapasztaltakat  közösen  beszélnénk  meg.  A  gyakorlatokhoz  kapcsolódó  elméleti
ismereteket  játékos  formában  a  foglalkozás  keretein  belül  adjuk  át  az  érdeklődő
diákoknak.

A foglalkozások ingyenesek, összesen 16 tanulót tudunk fogadni. 

A foglalkozások időpontjai a teljes tanévben:

2022. október 24. hétfő 15.00 – 16.30

2022. november 14. hétfő 15.00 – 16.30

2022. december 5. hétfő 15.00 – 16.30

2023. január 9. hétfő 15.00 – 16.30

A jelentkezési lapot a szent.bernat.tp@gmail.com címre kérjük küldeni.

Szakköreink ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-wVKQqJLsiwbp8bMFoV1EIgHTsCLiRwjnjnmNoEOA6vHtA/viewform

Jelentkezési határidő: 2022. október 21.

Pécs, 2022. október 5.

Soproni Gábor

informatikatanár 

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



Jelentkezési lap

Pont Informatika! szakkörre

Tanuló neve:……………………………………. Évfolyam: …………...

Email cím: ……………………………………. Telefonszám: ……………

Iskola neve: ………………………………………………………………………………….

Szülő neve: …………………………………….

Szülő telefonszáma: ……………………………

Pécs, 2022. október 

………………………………….

szülő aláírása

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.



SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott .........................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................
Lakcím:............................................................................................
Szem. ig. szám:................................................................................
Telefonszám:...................................................................................
Email cím: .......................................................................................
mint szülő és törvényes képviselő, ezennel hozzájárulok ahhoz, a 2022. szeptemberben
induló (székhely: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 7621 Pécs Széchenyi tér
11.)  által  megszervezésre  kerülő  Pont Informatika! tehetséggondozó  szakkörön
_____________________________________________nevű,
________________________  napján______________________született  gyermekem,
részt vegyen. Kijelentem, hogy gyermekem a szakkörön való részvételre alkalmas.
Kijelentem, hogy a szakkör Szervezője teljes körűen tájékoztatta szakkör, kockázatairól
és  veszélyeiről.  részletes  balesetvédelmi  szabályairól  és vállalom,  hogy gyermekem
maradéktalanul betartja.

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy a szakkörön mindenki csak saját felelősségére
vesz  részt,  jelentkezésével  vállalom  gyermekem  személyi  sérüléséért,  balesetéért,
illetve  a  gyermekem  által  okozott  mindennemű  anyagi  és  erkölcsi  kárért,  személyi
sérülésért, balesetért a felelősséget és azért helyt állok. 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Szervező felé a szakkör kapcsán keletkezett
károkért,  személyi  sérülésekért  a  jelentkezők  vagy  szüleik,  hozzátartozóik  kárigényt
nem nyújthatnak be. 

Hozzájárulok  nem járulok hozzá (megfelelő rész aláhúzandó)
ahhoz,  hogy  a  szakkörön  gyermekemről  készült  kép-és  hanganyagokat  egyéb
ellenszolgáltatás nélkül a szakkör promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja és az
így létrejött felvételek szerzői jogáról teljesen és végérvényesen lemondok. 

Fent leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.

Nyilatkozom, hogy fenti adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Kelt:................ 2022.........................

_____________________

Szülő, gondviselő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Szent Bernát Tehetségpont TP 191 002 235
7621 Pécs Széchenyi tér 11.


