
Pályázat 
A Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

pályázatot hírdet különböző szintű angol nyelvvizsga bizonyítványok megszerzésének 

elősegítése céljából. 

A pályázat kiírói által támogatandó nyelvvizsga lehet: 

 junior angol nyelvvizsga (komplex) 

 alapfokú B1 angol nyelvvizsga (szóbeli, írásbeli, komplex) 

 középfokú B2 angol nyelvvizsga (szóbeli) 

Kik pályázhatnak? 

A Körösszegapáti Általános Iskola azon tanulói, akik 2019-ben betöltik minimum a 10. 

életévüket. 

A pályázatban elnyerhető támogatás: 

 ingyenes részvétel heti minimum 3 óra nyelvvizsgára felkészítő foglalkozáson 
(kiscsoportban vagy párban), melyek megszervezésére 2018. szeptember 01-től 

kezdődően kerül sor a Körösszegapáti Általános Iskolában 

 ingyenes tananyag biztosítás 

 sikeres nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga díját a Körösszegapáti Nagyközségi 

Önkormányzat visszatéríti a nyelvvizsgázónak 

 sikeres nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga díjának megtérítésén kívül külön 

jutalmazásban részesülnek azok a nyelvvizsgázók, aki 

 junior angol nyelvvizsga esetén legalább 80 %-os eredményt érnek el 

a külön-jutalom 20 ezer Ft értékben okoseszköz 

 alapfokú B1 angol komplex (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga esetén legalább 70 

%-os eredményt érnek el 

a külön-jutalom 40 ezer Ft értékben okoseszköz 

 középfokú B2 angol szóbeli nyelvvizsga esetén legalább 65 %-os eredményt 

érnek el 

a külön-jutalom egy laptop 

Pályázni a Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat hivatalában 2018. június 11-től 

beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet. 

Valamennyi pályázó életkorának megfelelő szintfelmérő tesztet ír, melynek eredménye alapján 

kerülnek a benyújtott pályázatok elbírálásra. 

A 45 perces szintfelmérő teszt írása 2018. június 25-én (hétfőn) délután 14
00

 órakor lesz a 

Körösszegapáti Általános Iskola fizika tantermében. 

A benyújtott pályázat akkor sikeres, ha a szintfelmérő teszten elért eredmény minimum 60 %. 

A pályázatot a pályázati adatlapon zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: 

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 4135 Körösszegapáti Kossuth u. 62. 

A borítékra rá kell írni a pályázat jeligéjét: „Életképes Angol” 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20. 12
00

 óra 

A pályázat eredményhirdetése: 2018. július 02. 

Minden pályázót írásban értesítünk a pályázat elbírálásáról. 

További információk: 

 A nyelvvizsgázás általános feltételeiről az ELTE Origó Nyelvi Centrum honlapjáról, a 

www.onyc.hu honlapon. 

 A pályázatról Vad Erzsébet tagintézmény-vezetőtől. 

http://www.onyc.hu/

