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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 
alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára 
a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein 
− lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
 
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. 
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 

a)  tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, 
 amelyben  a pályázat meghirdetésre kerül, és 

b)  az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

 hátrányos helyzetű vagy 
bb)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 
bc)  a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő 
 átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal 
 elhelyezett, nevelésbe vett vagy 
bd)  a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére 
 elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében 
 annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést 
 megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie. 

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek 
előnyben részesíteni a felvétel során. 
  
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges 
gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a 
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 
Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók  

- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2017. január 20-án, illetve pótló 
válogatási eljárás során 2017. január 27-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző 
válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló 
feladatlapokat töltenek ki. 

- A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára 
szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany 
János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy 
magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről 
szóló rendelet határozza meg: 2017. január 21. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2017. 
január 26. 14 óra). 

 
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, 
illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú 
továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az 
érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a 
diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, 
személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A 
programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú 
nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL 
számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen 
szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell – többek között - a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat 
képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát.  
A pályázatot legkésőbb 2016. december 13-ig − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen 
kiválasztott középiskola címére! 
  
A program keretében a tanulók a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba is kérhetik felvételüket. 
 
Drajkó István Tolmács, Szent Lőrinc út 114. szám alatti lakos az önkormányzat elvi támogatását kérte Drajkó 
Viktória Ilona nyolcadik osztályos tanuló gyermeke tekintetében, aki részt kíván venni a Programban. 
 
Kérem, hogy a képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó Programba való delegálással kapcsolatban 
szíveskedjen döntést hozni. 
 

 
Tolmács, 2016. november 22. 
  Tisztelettel: 
 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 
…/2016. (XI…) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy Drajkó Viktória Ilona nyolcadik 
évfolyamos tanuló (lakcím: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 114., anyja neve: Fodor Erzsébet) Tolmács település 
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 
jelentkezéséhez készült pályázatát és jelen képviselő-testületi határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2016. december 8. 
Felelős: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 


