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Mi az az Arany János Tehetséggondozó Program? Mit kínál a Neumann? 

     Az Oktatási Minisztérium 2000 szeptemberében indította útjára ezt a programot, amelynek 
mottója: „A XXI. század legjelentősebb gazdasági erőforrása az emberi tehetség, a tudás…” 
     Az 5 éves program célja, hogy a Neumannba jelentkező hátrányos helyzetű, tehetséges 
diákokat segítse a hazulról hozott hátrányok leküzdésében, a pályaválasztásban, a felsőoktatási 
tanulmányokra való eredményes felkészítésben. Sokéves tapasztalataink alapján végzős 
diákjainknak közel 90%-a tanul tovább és általában első helyen kerül be állami ösztöndíjjal az 
ország legrangosabb egyetemeire, főiskoláira. A Neumann érettségi utáni szakképzésre is 
lehetőséget biztosít közgazdasági és informatikai területen. 
     A program előkészítő évében kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, az önbizalom 
erősítése, a tanulás tanulása, a humán, a természettudományos és az informatikai műveltség 
elmélyítése. A diákok a 9-10. évfolyamon megismerik azokat a lehetőségeket, amelyeket a 
középiskola kínál a továbbtanuláshoz. Az országos AJTP programban egyedüli módon 10. 
évfolyam végén kell döntést hozniuk arról, hogy az utolsó két évben milyen speciális tagozaton 
folytatják tanulmányaikat, beintegrálódva évfolyamtársaik közé, új osztályközösséget alkotva. 
Az AJTP-s tanulók – érdeklődésüknek, terveiknek megfelelően - választhatnak matematika-
fizika, biológia-kémia, matematika-közgazdaság, matematika-informatika, humán, magyar-
történelem tagozatokat, illetve általános gimnáziumi osztályba kerülhetnek. Az utolsó két 
évben intenzív felkészítést kapnak a felsőfokú tanulmányokra, az emelt szintű érettségire. 
     A programban kiemelt szerepet kap az idegen nyelv (angol, majd választás szerint német, 
francia, olasz) tanítása, a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. Továbbá az informatika 
magas szintű elsajátítása, ECDL nemzetközi bizonyítvány és az előrehozott érettségi 
megszerzése. A program támogatja a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélyhez jutást is. 
     A program része a kollégiumi szolgáltatás is, amely 10 alkalommal színes, változatos 
közösségépítő AJTP hétvégi programokat kínál. Ennek keretében nyílik lehetőség rendszeres 
külföldi utazásokra (pl. erdélyi, felvidéki, csehországi körutazások), illetve egyhetes 
sítáborozásra. A kollégiumi foglalkozások egységet alkotnak az iskolai tevékenységgel, számos 
lehetőséget adnak a tehetséggondozásra, baráti kapcsolatok kiépítésére, az önállóvá válás 
ösztönzésére.   
      A tanulás mellett színvonalas és mozgalmas diákéletet kínálunk. A gólyatábor és a gólyabál 
felejthetetlen élményekkel indítja a neumannos éveket. De az érdekes mindennapok mellett 
meghatározó emlékek maradnak az osztálykirándulások, diáknapok, témahetek is.  
      A Neumann alapítványi iskolaként az AJTP programban résztvevő tanulók számára 
ingyenes szolgáltatásként biztosítja a teljes körű tankönyvellátást, ECDL vizsga, jogosítvány 
megszerzését, intenzív felkészítést a középfokú nyelvvizsgára, illetve a kollégiumban 
szervezett kötelező AJTP hétvégék teljes részvételi költségét. Ezen felül az iskola számos 
szociális támogatást is nyújt (pl.: étkezéshez, taneszközvásárláshoz, kirándulásokhoz, kulturális 
programokhoz). Az AJTP-s diákok számára a települési önkormányzatok ösztöndíjat adhatnak. 
 
 
  

Kik jelentkezhetnek a programba? 
Minden olyan tanuló, akinek van tanulói jogviszonya, és a középiskola kilencedik évfolyamára 
jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik. Pályázhat az a diák, aki  
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy - ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy - a hozzátartozók (szülő vagy gyám) alacsony foglalkoztatottságúak, vagy - a család- és gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján rászorult, vagy - lakóhelye, tartózkodási helye hátrányos helyzetű (105/2015. (IV.23.) kormányrendelet 

értelmében kedvezményezett), vagy  - lakóhelye 5000 főnél kisebb lélekszámú, települési támogatásban részesül. 
 
Mi a pályázás menete? 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat a kormányzati portálról 
(https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&year=2019#!DocumentBrowse) vagy a Neumann 
honlapjáról (www.nejanet.hu) tölthető le. Az iskola OM azonosítója: 031603 
 
Mit kell tartalmaznia a pályázatnak? 

- a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),  
- a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a 

kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),  
- a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),  
- azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. 

melléklet), 
- a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a 

hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről), 

- vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát a tanuló rászorultsága esetén (5. 
számú melléklet). 

- az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,  
- a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban.  

 
Meddig lehet pályázni? 
A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi 
írásbeli vizsgára 2019. december 6-áig. Az AJTP pályázatot pedig legkésőbb 2019. 
december 11-éig postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére. 
A borítékra rá kell írni, hogy "Arany János Tehetséggondozó Program".  
A pályázat eredményéről 2020. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket. 
 
Mikor lesznek nyílt napok a Neumannban? 
Nyílt napokon lehetőség van közvetlenül tájékozódni az intézményünkről és a kollégiumokról. 
Ennek időpontjai: 2019. november 6-7 és 19.  
AJTP nyílt napot 2019. november 7-én rendezünk. A programról 9 és 11 órakor külön 
ismertetőt tartunk. 


