Az Arany János Tehetséggondozó program osztályai
Az Arany János Tehetséggondozó Program az Oktatási Minisztérium
gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el iskolánkban és
társintézményünkben, a Szegedi Városi Kollégiumban. A program célja, hogy
lehetőséget biztosítson a kisebb településeken vagy a nehezebb körülmények
között élőknek, hogy gimnáziumi tanulmányokat folytassanak, és sikeresen
tovább tanuljanak a hazai felsőoktatási intézményekben.
A beiskolázás feltételei egyszerűsödtek: kedvezményezett járásokban
élőknek nem kell rászorultságukat vagy anyagi körülményeiket igazolni! Igaz ez
az 5000 fő alatti településeken élő és települési támogatásban részesülőkre is! A
programban emellett bevezetésre kerül a havi 20 - 40 000.- Ft/hó tanulmányi
ösztöndíj, amely 4,00 átlagtól lesz elérhető.
Az ötéves programunk teljes ellátással jár, a szülőknek csak a kollégiumi
étkezést és a tanulók lakóhelyére vonatkozó útiköltségét kell fizetniük, ezt is csak
akkor, ha nem tudnak erre vonatkozó kedvezményt igénybe venni.
A programban a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak
magyar nyelvet és irodalmat, angol nyelvet és informatikát. Az előkészítőgazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei
között az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a kis csoportokban
történő tanításra. A tanulók humán, művészeti és természettudományos
ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és
külföldi tanulmányutak, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják.
Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.
A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tesznek,
megszerzik a nemzetközi (ECDL) számítógép-használói jogosítványt, valamint a
gépjárművezetői engedélyt. Mindehhez az iskola és a kollégium anyagi
segítséget biztosít. A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban
folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a
programban résztvevők számára kötelező a kollégium.
Kiknek ajánljuk? Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy
gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel
a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási
intézmény elvégzésére képesek.

A programba jelentkezni kívánó diákoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A
pályázatot a tanulók általános iskolája kell, hogy eljuttassa legkésőbb 2020.
december 11-ig a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
(6720 – Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.) címére. A pályázati űrlapok beszerezhetők
az iskolatitkárnál (62-548936), vagy letölthetők az iskolai honlapról
https://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/index.php?cmd=getnews_2057.
A pályázat mellett jelentkezniük kell a tanulóknak az egységes felvételi
eljárást megelőző általános írásbeli vizsgákra is. E jelentkezési lapokat az
általános iskola küldi tovább 2020. december 4-ig a középiskolába.
A jelentkezés megújult feltételei:
- aki kedvezményezett járásban él (vö. a kormány kedvezményezett járásokról szóló rendeletét: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor,
ahol a járás neve melletti „G” oszlopban „1” érték szerepel; ilyenkor további
szociális igazolásra nincs szükség!
- vagy aki 5000 főnél kisebb településen él, és települési támogatásban
részesül;
- vagy aki szociális helyzete miatt valamilyen hátránnyal érkezik (jegyzői
védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
hátrányos helyzetű vagy rászorultságát a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat igazolja).
Az Arany János Tehetséggondozó Programba pályázatot benyújtó tanulókat
és általános iskolájukat 2021. február 5-ig írásban értesítjük a pályázat
eredményéről.

