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1. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
1.1. RENDSZERES JUTTATÁSOK





Ingyenes kollégiumi étkezés
Ingyenes tankönyv
Helyi bérlet, illetve menetjegy biztosítása a hazautazáshoz és az intézmény által szervezett
programokhoz
Hazautazási költség térítése mulasztásmentes hét esetén

1.2. ESETI JUTTATÁSOK









Ruhanemű és lábbeli
Kisebb értékű taneszközök, nyomtatott termékek
Ajándékcsomag
Belépőjegyek kulturális- és sportprogramokra
Kirándulások, táborozások költsége
ECDL, jogosítvány támogatása
Felkészítők finanszírozása
Egyszeri jutalom (nyelvvizsga, versenyeredmény, fellépés)

2. ÖSZTÖNDÍJ
2.1. AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA ÉS HÁTTERE, A PÁLYÁZÓK KÖRE
Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévő Arany János Kollégiumi Programban
(továbbiakban AJKP) tanulók anyagi körülményeinek javításához, kedvezőbb tanulmányi
feltételeinek megteremtéséhez és ösztönzéséhez nyújt támogatást. Az ösztöndíj hátterét az AJKP
megvalósításának központi (többletnormatíva) támogatásából finanszírozza az intézmény.
2.2. AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI
Intézményünkben alapösztöndíjat és tanulmányi eredménytől függő tanulmányi ösztöndíjat
állapítunk meg havi rendszerességgel (kifizetés rendszeressége az AJKP támogatás megérkezése és
az intézmény aktuális gazdasági helyzetétől függ).
Az ösztöndíj odaítélésénél az iskolában a szorgalmi időszak alatt kapott fegyelmi intézkedések,
igazolatlan mulasztások, a kimutatott havi mulasztások mennyisége és az elért tanulmányi
eredmények a mérvadók.
Nem részesülhet alapösztöndíjban sem,






aki nem rendelkezik aktív tanulói jogviszonnyal
aki nem az Arany János Kollégiumi Programban vesz részt
aki az elbírálást megelőző hónapban a tanítási órák 25%-ánál többet hiányzott
akinek az elbírálást megelőző hónapban igazolatlan mulasztása volt
akivel szemben az elbírálást megelőző hónapban bármilyen fegyelmező intézkedés történt
(szaktanári/csoportvezetői )

Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban,



aki nem részesül alapösztöndíjban
akinek az elbírálást megelőző hónapban nem volt legalább 8 tantárgyból minimum 1
érdemjegye

2.3. ALAPÖSZTÖNDÍJ 3000 FT/HÓ
Feltétel:
 nem volt semmilyen fegyelmező intézkedés vele szemben (szaktanári sem)
 az adott hó 75%-ában jelen volt
 mulasztása mind igazolt
2.4. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Havonta megállapított tanulmányi ösztöndíjban részesül az a diák, aki alapösztöndíjas és


legalább 8 tantárgyból van minimum 1 érdemjegye

Az ösztöndíjat a hónap utolsó napján vagy a következő nap reggelén készített Mozaexport (tantárgyi
súlyozott átlagok átlaga) alapján állapítjuk meg.
Tanulmányi ösztöndíj mértéke/hó
3,50 - 3,99

5000 Ft

4,00 - 4,49

10000 Ft

4,50 - 4,99

17000 Ft

5,00

27000 Ft

2.5. AZ ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJA, MÉRTÉKE
Az ösztöndíjat (illetve mértékét) minden esetben az AJKP-s osztályfőnökök és csoportnevelők
felterjesztése alapján a vezetőség 3 tagjából álló bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj mértékét a
jogosultak száma, és a rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg.
2.6. FELLEBBEZÉS
A döntés ellen fellebbezésre, írásban, az elbírálást követő tájékoztatás követően 15 napon belül van
lehetőség az intézmény igazgatójánál. A fellebbezésről a bizottság a fellebbezés beérkezését követően
5 napon belül dönt.
2.7. AZ ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA
Adott hónapot követően készpénzkifizetéssel történik (az AJKP támogatás megérkezésétől és az
intézmény aktuális gazdasági helyzetétől függően).

3. EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Sikeres nyelvvizsga, előrehozott emelt szintű érettségi (60%), illetve előrehozott középszintű
informatika érettségi (80%) esetén az alábbi díjazásban részesülnek a tanulók:
a) Sikeres felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga díját az iskola kifizeti, a tanuló
kérésére és a szaktanár javaslatára megelőlegezheti (szorgalmi időszakban bemutatott
bizonyítvány esetén).
b) Az előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi (60%), illetve előrehozott középszintű
informatika érettségi (80%) esetén a tanuló 10.000 Ft egyszeri tanulmányi ösztöndíjban
részesül.

4. JÓVÁHAGYÁS
 A juttatási szabályzat feltételeit a nevelőtestület hagyja jóvá, a diákönkormányzat
egyetértésével.
 A nevelőtestület jóváhagyását, illetve a diákönkormányzat egyetértését igazoló
jegyzőkönyvet mellékelni kell. A szabályzat csak a mellékletekkel együtt érvényes.
 A szabályzat felülvizsgálatát az iskola igazgatója, a tantestület vagy a diákönkormányzat
kezdeményezheti.
 A szabályzat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.
 A szabályzatot az elfogadását követő második évben kötelező felülvizsgálni.
 A szabályzatot olyan helyen kell elhelyezni, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.

Pécs, 2015. november 01.

