
A sikeres regisztráció érdekében, kérjük a procedurát kezdjék amint lehetséges. 

Az első tanítási nap: 2022 október 1-e.  Az idei tanévben a tanitás helyszine a Szent Erzsébet Plébánia, 

432 SHEPPARD AVE EAST, TORONTO, ON M2N 3B7 

A tanulók akkor is csatlakozhatnak az első tanitási napokhoz, ha a regisztrációs folyamat még nem 

fejeződött be, ennek legkésőbb október 29-ig kell megtörténnie. Sikertelen regisztráció esetén sajnos a 

programban részt venni a továbbiakban már nem lehet. 

 

A regisztráció lépései: 

Nyissa meg az iskolaszék idevonatkozó honlapját és kattintson a „Registration” gombra. 

https://www.tcdsb.org/o/continuingeducation/page/in-person-learning 

 

Két módon lehet regisztrálni, attól függően, hogy a tanuló melyik nappali iskola rendszerbe jár. 

 

  

https://www.tcdsb.org/o/continuingeducation/page/in-person-learning


Beiratkozás azoknak a diákoknak, akik nappali tagozaton jelenleg a Torontói Katolikus 

Iskolaszék-nél TCDSB tanulnak.  

1.  A diáknak ki kell tölteni a regisztrációs nyomtatvmányt vagy az alább látható gomb 

megnyomásával elért űrlapon vagy a nappali iskolájában papir alapon elkért nyomtatvány 

kitöltésével. 

 

2. A kitöltött regisztrációs lapot a diák saját nappali iskolai tanácsadójának (guidance counsellor) 
kell leadni. 

 
3. A kitöltött regisztrációs lap beadása után az iskolai tanácsadótól kérni kell egy kinyomtatott 

esti iskola órarendet. (Continuing Ed. Timetable print-out). Ez a kinyomtatott órarend 
bizonyítja/konfirmálja, hogy a regisztráció sikeres volt. 

 
  



Beiratkozás azoknak a diákoknak, akik nappali tagozaton jelenleg NEM a Torontói Katolikus 

Iskolaszék-nél tanulnak, hanem a Torontói Iskolaszéknél TDSB vagy magániskolákban. 

1.  A regisztráció csak online módon történhet. Kattintsanak a Non-TCDSB vonalon a “Register 

Today” gombra 

 
Majd haladjanak tovább az alábbi kis zöld gombra kattintva. 

      

Azon Non-TCDSB diákok, akik idén újak a magyar programon való részvételben, először egy accountot 

kell regisztrálniuk.

*** Fontos, hogy tanulónként egy külön email cimre lesz szükség.  Tehát ha egy idősebb testvért már 

regisztráltak a Magyar gimnáziumba vagy más TCDSB hétvégi ill. esti programba, akkor a fiatalabb 

testvér regisztrációja csak egy másik email cim megadásával történhet.*** 

 



 
 

Ha kitöltötte az adatokat, nyomja meg a “Register” narancssárga gombot. 

 

Azon Non-TCDSB diákok, akik idén visszatérnek és folytatják a magyar programban való 

részvételüket, a korábbi év(ek)ben felállitott account-on keresztül tudnak belépni a rendszerbe. 

 

 
 

A Kurzus választás a második oldal alsó részén történik: 

 

A “Saturday School Location” rubrikába a “Senator O’Connor Saturday School”-t kell választani (ez 

azt jelenti, hogy melyik központhoz tartozik a program, de a tanitás a Szent Erzsébet Plébánia 

helyszinen történik). 

 

A “new Credit Course” rubrikába a megfelelő tanfolyami szint kod-ját választjuk. 

 

Az “OEN” a tanuló sorszáma az ontarioi 

iskolarendszerben. Megtalálható például egy 

régebbi bizonyitványon vagy kérjék el a nappali 

iskolai tanácsadótól. 



Program kiválasztása: 

 

A diákok bármely gimnáziumi évükben bekapcsolódhatnak a magyar mint nemzetközi nyelvtanulási 

programba. Ezen okból az előremenetelük nem osztályokban, hanem szintekben történik. A magyar 

nyelv tanulása három szinten B, C és D lehetséges a négy gimnáziumi év alatt. A B, C és D szinteket 

egymást követően lehet választani és elvégezni. A második és harmadik szint megkezdéséhez 

előképzettség szükséges, azaz a előző szintek sikeres teljesitése. 

 

Magyar Nemzetközi középiskolai nyelvi osztályok a Senator O'Connor iskola neve alatt találhatóak  

LRH BD- 1. szint = a diák még nem tanult magyar középiskolai nyelvosztályban 

LRH CU- 2. szint  = a diák sikeresen elvégezte az 1. szintet, hogy regisztrálhasson 

LRH DU- 3. szint = a diák sikeresen elvégezte az 2. szintet, hogy regisztrálhasson 

Megjegyzés: az osztályok összevonásra kerülhetnek ha alacsony a diákok száma. 

 

 

 
 

 

Ezútán felnyilik egy újabb rubrika, amibe jelöljék be a most választott szintet és az előző sikeresen 

teljesitett szint eredményét, amit a júniusban kiosztott riport kártyán találnak. 

 

 

Code valasztas a tanulo szintje 

szerint 

 



 
 

Nyomtassa ki az emailen Önnek megküldött regisztrációs lapot.  

1. Ezt a szülőnek/gondviselőnek és a tanulónak alá kell írni 

2. A diák saját nappali iskolai tanácsadójától (home school guidance counsellor) a következőket kell 

kérni:  

a. A regisztrációs lapot irja alá  

b. Iskolai pecsétet nyomjon rá 

c. Adja ki ‘credit summary’ másolatot  

3. Szkennelje be és küldje el a fenti két dokumentumot a regisztrációs emailben kapott utasítások 

alapján. 

4. FONTOS, hogy megérkezzen az email a regisztráció sikeresességéről (Accepted), melyben leirják, 
hogy egy hely fenn van tartva az adott kurzuson a tanulónak, valamint a további teendőkről.  
 
  



 

Tanitási helyszin: 

A TCDSB weboldalon lehetséges, hogy a Senator O’Connor iskola neve van feltüntetve helyszinnek, mivel 

a Magyar kurzust onnan igazgatjak. 

A tanitas tényleges helyszine azonban: Szent Erzsebet Plebania 432 SHEPPARD AVE EAST, TORONTO, 

ON M2N 3B7 

Kérjük a beiratkozás után a szülői kontakt informaciós nyomtatványt adját át a tanároknak, hogy az 

esetleges változásokról informálni tudjuk Önöket. 

Segitség: 

Technikai segitségnyújtás: Amennyiben a szülőknek további segítségre van szükségük a 

regisztrációhoz, hivhatják az iskolaszéket a követkető számon:  TCDSB @ 416-222-8282 ext 

2135 Hétfő - Péntek 8-4 ig. 

Küldhetnek emailt a Hungarian Helicon Society-nak az eduation@heliconsociety.com cimre 

illetve hivják Reitner Beátát a 416-225-3300 ex302 számon. 

Továbbá az első tanitási napon készen állunk segiteni személyesen a templomnál, ha bárki elakadt volna 

a regisztrációs folyamatban. Mindenkepp hozzák a diák OEN számát, visszaterő diákok a megelőző év 

bizonyitványát, melyen szerepel az elért eredmény. 

mailto:eduation@heliconsociety.com

