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Tisztelt Igazgató Kolléga! 

 

 

A tanítóképző főiskolák I., II. illetve III. évfolyamos nappali és levelező tagozatos tanító 

szakos hallgatói a tantervi előírások szerint az általuk választott általános iskolában hospitálni 

kötelesek. 

Feladatuk az iskolai tanév-előkészítő tevékenységének (tanévnyitó tantestületi 

értekezlet, tanévnyitó ünnepély) és az 1. osztályos gyermekek fogadásának, beilleszkedésének 

megfigyelése valamint a tapasztalatok feljegyzése a hospitálási naplóba. 

 

Kérem Igazgató Kollégát, hogy szíveskedjen ____________________________________ 

az Eötvös József Főiskola ________ évfolyamos nappali/levelező tagozatos hallgatójának 

lehetővé tenni, hogy a vezetése alatt álló általános iskolában a kötelező hospitálást 

elvégezhesse. 

 

Baja, ……………………………………… 

 

 

Köszönettel : 

 

Dr. Pogány Csilla 

főiskolai docens 

tanító szakos gyakorlati képzésfelelős 
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Megbízólevél 

 

Megbízom Önt, hogy a tantervi előírásoknak megfelelően általános iskolában 

hospitálást végezzen.  

A hospitálás pontos idejét az iskola igazgatójával egyeztesse. 

Feladata, hogy figyelje meg az iskola tanév előkészítő tevékenységét (tanévnyitó 

tantestületi értekezlet, tanévnyitó ünnepély) és a tanév kezdetének első három napján 

az első osztályban végezzen hospitálást. Ez idő alatt figyelje meg az első osztályos 

gyermekek fogadását és beilleszkedését, tapasztalatait rögzítse hospitálási naplójába. 

Az alábbi igazolást és a hospitálási naplót a vizsgaidőszak végéig adja le a 

Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetben Dr. Pogány Csilla, tanító szakos gyakorlati 

képzésfelelősnek. 

 

 
Baja, …………………………… 

                                     Dr. Pogány Csilla 

                                     főiskolai docens 

                                    tanító szakos gyakorlati képzésfelelős 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igazolás 

 

 

 

 

_____________________________________________ az Eötvös József Főiskola  

 

_______ évfolyamos nappali/levelező tagozatos hallgatója a vezetésem alatt álló 

általános iskolában az előírt hospitálási kötelezettségének eleget tett. 

_______________________, 20……. _________________ hó _____ nap 

 

ph. 

______________________________ 

                                                                         igazgató 
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Tisztelt Táborvezető Kolléga! 

Tisztelt Óvodavezető Kolléga! 

 

 

A tanítóképző főiskolák I., II. illetve III. évfolyamos nappali és levelező tagozatos 

tanító szakos hallgatói a tantervi előírások szerint az általuk választott 

gyermekközösségi táborban vagy óvodában hospitálni kötelesek. 

A hospitálás időtartama egy hét. 

Ez idő alatt feladatuk a közösségben lévő gyermekek megfigyelése valamint a 

tapasztalatok feljegyzése a hospitálási naplóba. 

 

Kérem Táborvezető/Óvodavezető Kollégát, hogy szíveskedjen 

__________________________________, az Eötvös József Főiskola ________ 

évfolyamos nappali/levelező tagozatos hallgatójának lehetővé tenni, hogy az Ön 

vezetése alatt álló táborban/óvodában a kötelező hospitálást elvégezhesse. 

 

 
Baja, ……………………………….. 

 

 

 
Köszönettel : 

 

         Dr. Pogány Csilla 

         főiskolai docens 

      tanító szakos gyakorlati képzésfelelős 
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______________________________________________ 

hallgató 

 

 

Megbízólevél 

 

Megbízom Önt, hogy a tantervi előírásoknak megfelelően a nyár folyamán 1 hetes 

tábori vagy óvodai gyakorlatot végezzen. 

A gyakorlati tapasztalatait röviden jegyezze fel a pedagógiai naplójába. 

Az alábbi igazolást a tábort vagy óvodai gyakorlatot szervező intézmény illetékes 

vezetőjével írassa alá. Az igazolást és a hospitálási naplót a vizsgaidőszak végéig adja 

le a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetben dr. Pogány Csilla, tanító szakos 

gyakorlati képzésfelelősnek. 

 

Baja, ……………………………….. 

Dr. Pogány Csilla 

főiskolai docens 

tanító szakos gyakorlati képzésfelelős 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Igazolás 

 

_____________________________________________ az Eötvös József Főiskola  

 

_______ évfolyamos nappali/levelező tagozatos hallgatója  

_______________________________ - tól ____________________________ - ig 

tábori/óvodai gyakorlaton vett részt. 

 

 

_______________________, 20………   _________________ hó _____ nap 

 

ph. 

______________________________ 

                                                                         táborvezető/óvodavezető 



  


