
Útmutató 
az Arany János Kollégiumi Programba  

való bekerüléshez szükséges pályázat beadásához 
 
Az alábbi mellékletek minden pályázó számára kötelezően kitöltendőek: 

 1. számú melléklet: Szülői nyilatkozat  
o tanuló neve, illetve születési adatai, 
o dátum 
o két szülő/gondviselő aláírása 

 2. számú melléklet 1. oldala: Tanuló személyi adatlapja 
o tanuló adatai (név, születési hely, idő, lakcím, értesítési cím, telefonszám, általános 

iskola neve, tanulói azonosító) 
o dátum 
o tanuló aláírása 
o két szülő/gondviselő aláírása 

 2. számú melléklet 2. oldala: Szülő (törvényes képviselő) nyilatkozata 
o szülő neve 
o tanuló neve 
o dátum 
o szülő/törvényes képviselő aláírása 
o két tanú neve, aláírása, címe 

 
Az alábbi mellékletek közül csak azokat kell kitöltenie a tanulóknak, melyek alapján be tud kerülni az 
Arany János Kollégiumi Programba, vagyis igazolja szociális helyzetét.  
 

a) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
jegyzői határozat másolata a (halmozottan) hátrányos helyzetről  

VAGY 
b) átmeneti gondozásban részesül 

elhelyezést igazoló határozat másolata 
VAGY 

c) nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett 
elhelyezést igazoló határozat másolata 

VAGY 
d) törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata – a tankötelezettség beállásának 

időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen 
a, melléklet (önkéntes nyilatkozat) kitöltése 

VAGY 
e) törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint – a tankötelezettség 

beállásának időpontjában az egyik szülő legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképzettséggel rendelkezik ÉS 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
b, melléklet (önkéntes nyilatkozat) kitöltése 
ÉS rendszeres gyermekvédelmi határozat másolata 

VAGY 
f) árva ÉS a család- és gyermekvédelmi szolgálat szerint rászorult 

c, melléklet (illetékes család- és gyermekvédelmi szolgálat igazolása) 
ÉS árvaság igazolása 

VAGY 



g) szülő vagy családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő 
jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott személy 
fővárosi vagy megyei kormányhivatal illetékes járási hivatala által kiadott igazolás másolata  

VAGY 
h) a tanuló lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye kedvezményezett település 

lakcímkártya másolata 
VAGY 

i) a tanuló lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 5000 főt meg nem haladó állandó 
lakosságszámmal rendelkező település ÉS a programba jelentkezés időpontjában települési 
támogatásban vagy rendkívüli települési támogatásban részesült 
lakcímkártya másolata 
ÉS a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül nyújtott települési támogatás igazolása 
(hivatalos értesítés másolata a (rendkívüli) települési támogatásról) 

 
CÍM: 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 
Szekszárd 

Kadarka utca 25-27. 
7100 

 
A borítékra rá kell írni: „Arany János Kollégiumi Program” 
 
A pályázati dokumentáció elkészítésében segítséget nyújtó személyek és elérhetőségük: 
 Szügyi Hajnalka kollégiumvezető 
  ibelagimnazium@belamail.hu 
  06/30/598-1715, 06/74/999-566 
 Lengyel Sándor kollégiumi nevelőtanár, AJKP programgazda 
  06/74/999-566 
 Bachesz Csaba kollégiumi nevelőtanár, AJKP programgazda 
  06/74/999-566 
 Gerhátné Palásti Mariann kollégiumi nevelőtanár, AJKP programgazda 
  06/74/999-566 
 
Bővebb információk elérhetőek: 
 https://ibela.hu/dokumentumtar/44/felvetel-a-gimnaziumunkba 
 https://kollegium.ibela.hu/ AJKP Hírek menüpontjában 
 
Kereshetnek minket a facebookon is: 
 https://www.facebook.com/ibelagimi 

https://www.facebook.com/ibelakoli 
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