
Arany János Kollégiumi Program 
az I. Béla Gimnázium és 

Kollégiumban



Zadarban a tengeri orgonánál



Ki kerülhet be az AJKP-ba?

hátrányos 
helyzetű, 

nevelésbe vett, 
ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett, 
átmeneti 
gondozás

Gondviselő 
max. általános 

iskolai 
végzettség

Gyvk + alacsonyabb  
szülői iskolai 
végzettség

5000 főt meg 
nem haladó 
település + 
települési 
támogatás

Gondviselő aktív 
korúak ellátására 

jogosult, vagy 
min. 12 hónapig 

álláskereső 
személy

Árvasági 
támogatott + 

GyJSz véleménye 
alapján rászorult

Kedvezményezett 
településen él



Pedagógiai segítség Szociális segítség

Étkezés, utazás, táborok, 
erdei iskola

Kulturális és sportprogramok, 
ECDL

Külföldi kirándulások, jogosítvány

Természetbeni juttatás

Tantárgyi segítés

Egyéni célok, törődés

Nyelvtanulás

Pályaépítés

ÖSZTÖNDÍJ
2022/2023-as 
tanévtől
Havi 20.000-
40.000 Ft 
3,0 átlagtól 
tanulmányi 
eredményességtől 
függően minden 
tanulónak

Előkészítő 
évfolyam: 
15.000 Ft



Az 1. év a 
gimnáziumban

Közösségépítés, viselkedéskultúra

Budapesti 
kirándulás

Osztály-
kirándulás

Erdei iskola

Gólyatábor





Társas 
kompe-
tencia-

fejlesztés

Tantárgyi 
fejlesztés 
(magyar, 

matek, nyelv)

ECDL

Pályaori-
entáció

Fotózás, 
újságírás

Érettségi 
felkészítés

Dráma, 
művészetek

Életmód 
szakkör

Zene

Mentálhigiénés 
szakember

Pszichológus

Nyelvtanulás

Egyéni 
törődés

Diáklabor



Középiskola kiválasztása

Korrekció

A fejlesztés hatása - mérés

Egyéni fejlesztési tervek

Mérések, elemzésük



tantárgyi segítségnyújtás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)

osztályfőnöki kiemelt támogatás

korszerű kollégiumpedagógiai módszerek

mentálhigiénés szakember, pszichológus

életpálya-építés (karrierterv)



szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján egyéni 
természetbeni juttatás

étkezés, utazás

nyelviskola

jogosítvány (10-11. évfolyam, pályázás)

külföldi kirándulások





A jelentkezés menete 

•A központi írásbeli felvételi vizsga 
 magyar nyelv és matematika feladatlap
 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2022. december 2. 
 A jelentkezési lap 2022. november közepétől lesz letölthető 

honlapunkról (www.ibela.hu).
 A felvételi vizsgát intézményünkben kell megírni.
 A vizsga időpontja:
 2023. január 21. <szombat> 10:00 
 pótló vizsga január 31. <kedd> 14:00



A jelentkezés menete 
1. Pályázat benyújtása
 Tanulói adatlap
 Szülői hozzájáruló nyilatkozat
 A jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok 

(pl. határozat, nyilatkozat alacsony iskolázottságról)
 HATÁRIDŐ: 2023. január 19. (postára adás dátuma)
 A borítékra rá kell írni: „Arany János Kollégiumi Program”

 A beérkező pályázat megfelelőségéről 2023. február 10-ig 
tájékoztatást küldünk.



A jelentkezés menete 

2. Jelentkezés benyújtása (KIFIR – általános iskola feladata)
 jelentkezési lap kitöltése
 1. helyen a Szekszárdi I. Béla Gimnázium AJKP vagy nyelvi

előkészítő tagozatát kell megjelölni
 HATÁRIDŐ:  2023. február 22.
Áprilisban lesz meg a végleges döntés, melyről a honlapunkról

értesülhetnek, illetve levélben is tájékoztatjuk a hozzánk
jelentkezőket.
 A felvétel akkor érvényes, ha a jelentkezési lap beadásra kerül

(nem elég csak a pályázatot benyújtani).

• Az iskolába történő felvétel egyben a kollégiumi felvételt is jelenti.



KOLLÉGIUMI 
(AJKP) 

NYÍLT NAP

2022. október 21. 

péntek 8:45 

2022. november 18.

péntek 8:45

GIMNÁZIUMI

NYÍLT NAPOK

2022. október 12.

2022. november 16-17.

Szülői tájékoztatók:

2022. 10. 12.

2022. 11. 23.

17:00



Miért az I. Béla Gimnázium? 

• Akkreditált Kiváló Tehetségpont

• Európai Tehetségpont

• kiemelt teljesítményű iskola

• Pécsi Tudományegyetem és az ELTE Partnerintézménye

• ÖRÖKÖS Ökoiskola

• Mentoráló intézmény

• Oktatási Hivatal Bázisintézménye

• Madárbarát Iskola



GYERE SZEKSZÁRDRA, VÁR AZ
ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM!

JELENTKEZZ AZ ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA, 
A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TAGOZATRA 

AZ I. BÉLÁBA!

VELÜNK KITÁGUL A VILÁG!


