
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr, tisztelt Osztályfőnök, tisztelt Pályaválasztási felelős 

kolléga. 

 

 

A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola a 2017–18-as tanévben is 

indítja az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) tartozó osztályát. 

 

Azoknak a jelenleg 8. osztályos diákoknak a jelentkezését várjuk, akik szociálisan hátrányos 

helyzetűek, ugyanakkor tehetséges, a gimnázium eredményes elvégzésére képes tanulók. Ami 

a tanulmányi feltételeket illeti, az általános iskolában legalább jó eredményt elérő diákok 

általában sikeresen pályáznak az Arany János Programba. A másik kritérium, a szociális 

hátrány, mely az alábbi feltételek közül legalább az egyiknek a teljesülését jelenti: 

 a diák rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 átmeneti nevelésben van, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

 tartós nevelésben vették, vagy 

 „rászoruló”, azaz a helyi gyermekvédelmi szolgálat az elmúlt három évben legalább 
egyszer intézkedett a diák ügyében, és ezt a szolgálat igazolni tudja. 

Amennyiben ezen feltételek bármelyike igaz a nyolcadikos diákra, akkor benyújthatja 

pályázatát az Arany János Programban való részvételre. 

 

Az Arany János Program országos oktatási program, öt évfolyamos gimnáziumi képzés, 

amely Fejér megyében csak a Teleki Blanka Gimnáziumban zajlik. Akik ebbe az osztályba 

bejutnak, kollégisták lesznek, és minden anyagi és pedagógiai segítséget megkapnak ahhoz, 

hogy sikeres érettségit tegyenek, majd a felsőoktatásban tanuljanak tovább. 

 

Jelentkezni pályázat útján lehet. A pályázati űrlapok letölthetők többek között a 

http://www.ajtp.hu/hirek honlapról, illetve átvehetők a gimnáziumban is. 

 

A jelentkezéssel kapcsolatos határidők: 

 2016. okt.17. hétfő, 16,00-kor: tájékoztató megbeszélés az AJTP iránt érdeklődőknek 

a Teleki gimnáziumban (Székesfehérvár, Budai út 7.). 

 2016. dec. 9-ig Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára. (Aki a Teleki Blanka 
Gimnázium AJTP-s osztályába szeretne felvételizni, annak itt, a Telekiben kell 

megírnia a központi felvételit!) 

 2016. december 13-ig az AJTP-s pályázat beadási határideje. (Beküldendő a 
gimnáziumba, beküldheti a felvételiző diák családja vagy az iskolája vagy az 

önkormányzata. Cím: Teleki Blanka Gimnázium, 8000 Székesfehérvár, Budai út 7. A 

borítékra írják rá: AJTP-pályázat.) 

 2017: január eleje: Tájékoztató-visszaigazoló levelet kapnak postai úton a felvételi 
eljárásról azok a diákok, akik első helyen a fehérvári Teleki gimnázium AJTP-s 

osztályába jelentkeztek, tehát akiknek megkaptuk a pályázati anyagát. (Tehát aki 

január 10-ig nem kap ilyen levelet, de pályázott, az telefonon érdeklődjön 

pályázatának sorsáról! Tel.: 30-576-9172.) 

 2017. január 20. 14,00: Képességfelmérő felvételi az AJTP-be jelentkezőknek 

(helyszín: Székesfehérvár, Budai út 7.). 

 2017. január 21. 10,00: Központi írásbeli felvételi magyarból és matematikából 
(helyszín: Székesfehérvár, Budai út 7.). 

 2017. február 9. Legkésőbb eddig az időpontig levélben értesítést kapnak az AJTP-be 
jelentkező diákok és szüleik a felvételi vizsga eredményéről és a további teendőkről. 

 

http://www.ajtp.hu/hirek


 

A fent írtakkal kapcsolatban további tájékoztatásért kérem, keresse Gajda Péter gimn. tanár 

programfelelőst: +36-30-576-9172 vagy 22-506-162 vagy gajda.teleki@gmail.com. 

 

 

 

Tisztelt Osztályfőnök kolléga. 

 

A nyolcadik osztályos diákok és szüleik számára az Arany János Programban részt vevő 

székesfehérvári intézmények (Teleki gimnázium, Nemes Nagy Ágnes Kollégium, József 

Attila Kollégium) tanárai kihelyezett tájékoztatót tartanak az általános iskolákban. Az ezzel 

kapcsolatos időpont-egyeztetés céljából levélben már megkerestük az általános iskolák 

igazgatóit, kérve a tanulók érdekében az együttműködést. Várjuk szíves visszajelzésüket! 

 

 

 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. 

 

 

 

 

………………………………..     ………………………… 

 Szabó Gábor igazgató      Gajda Péter programfelelős 
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