Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP)
A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 2004-ben csatlakozott az
Arany János Kollégiumi Programhoz (AJKP), melynek működtetésével intézményünk a
hátrányos helyzetű tehetséges tanulók felkarolását és érettségi vizsgához segítését igyekszik
minél hatékonyabban megvalósítani. Az AJKP célja, hogy a nehéz helyzetben élő családok
gyermekei is jó körülmények között tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek
nappali tagozatos gimnáziumi képzésben. Arra törekszünk, hogy a tanulmányaidat semmilyen
körülmény ne zavarja.
Az AJKP-s képzésre jelentkezők tanulmányi ideje 5 év. Az első éved előkészítő év lesz, ami
abban segít, hogy pótold a hiányosságaidat, felzárkózz a gimnáziumi követelményekhez,
illetve tovább fejlődj abban, amiben tehetséges vagy. Az előkészítő évet teljesítő AJKP-s
tanulók felvételt nyernek intézményünk gimnáziumába, ahol bármelyik képzésünk közül
választhatnak. A 4+1 éves képzés az érettségi vizsgával zárul. Az AJKP-ban való részvétel
egyik alapfeltétele a program teljes ideje alatt a kollégiumi jogviszony fenntartása. Tanulóink
számára két külön épületszárnyban, 3-4 fős szobákban és apartmanokban biztosítunk
komfortos férőhelyeket. Intézményünk kollégiumának könyvtára, informatikaterme, megújult
közösségi tere és egyéb szolgáltatásai szinte egész nap a diákok rendelkezésére állnak.
A programban igénybe vehető támogatások
•
•
•
•
•
•
•
•

Térítésmentesen lakhatsz a kollégiumban és igénybe veheted annak minden
szolgáltatását;
napi háromszori ingyenes étkezést biztosítunk;
ingyenesen kapod a tankönyveket;
bel- és külföldi utazásokon, kirándulásokon vehetsz részt;
tanulmányi eredményedtől függően 3.000-27.000 Ft ösztöndíjban részesülhetsz;
támogatjuk a „B” kategóriás vezetői engedély és a nyelvvizsga megszerzését;
segítünk, ha téli vagy nyári ruházatra van szükséged;
minden hónapban helyi autóbusz bérletet kaphatsz és az iskolába járásod utazási
költségeit is támogatjuk.

Kik pályázhatnak?
•
•
•
•
•

Hátrányos helyzetűek (HH);
halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH);
átmeneti nevelésbe vettek, vagy a programba jelentkezés időpontjában ideiglenes
hatállyal elhelyezettek;
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és szülei alacsony iskolai
végzettségűek (bizonyos feltételek mellett);
árvák és egyéb rászorulók.

Hogyan lehet bekerülni a programba?
•

A kitöltött pályázati anyagod (1. és 2. számú melléklet, valamint az ezekhez
kapcsolódó igazolások) 2019. január 28-ig juttasd el iskolánkba! Ezeket letöltheted a
www.gandhigimi.hu vagy a www.ajkp.hu oldalról, de iskolánk beiskolázási felelőse,
Nemes János (+36 20 227 5441 vagy +36 72 539 667), vagy az osztályfőnököd is

segít Neked. Azután a központi jelentkezési lapodon a Gandhi Gimnáziumot kell
megjelölnöd, 0004-es kóddal.

