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Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
Tehetséggondozó Program – Tervezet
Előzmények, a program indoklása
A dombóvári gimnázium beiskolázási körzete jelentősen csökkent az elmúlt
években, nagyon megemelkedett a Dombóvárról más városon kívüli gimnáziumba
jelentkező tanulók száma. A nem Dombóváron maradó tanulók számára a legnagyobb
vonzó erőt a környező megyék olyan intézményei jelentik, amelyek részt vehetnek az
Arany János Tehetséggondozó Programban. Így főleg a Bonyhádi Gimnázium
vonzóereje növekedett meg az elmúlt években, az észak – baranyai településekről,
főleg Sásdról a 8. osztályosok pedig a Pécsi Leőwey Gimnázium felé tendálnak.
Az iskola vezetése érzékeli ezeket a változásokat, és szeretné, ha a beiskolázás
bázisa rövidtávon stabilabbá válna. E mellett szeretnék elérni, hogy a valóban
tehetséges diákok maradjanak városunkban. Ennek érdekében javasolnak egy olyan
tehetséggondozó programot, amely bizonyos rászorultsághoz, s mindenekelőtt
tanulmányi eredményhez kötné a jelentkezési lehetőségeket.
Dombóvár városa 2010-ig rendelkezett tehetséggondozó programmal. A Sipos
Gyula Programba annak idején nem csak a városban élő diákok, hanem a kistérség
valamennyi településének tanulói pályázhattak, ez akkor kollégiumi lakhatási
támogatásként került megítélésre. A programba az önkormányzattól kapott adatok
alapján kezdetben viszonylag szép számmal (11-15 fő) jelentkeztek, de az utolsó
években már csak 4-5 pályázó volt. Nyilván a jelentkezők számának csökkenése miatt
határozta el az akkori képviselő testület, hogy a későbbiekben nem kívánja a
pályázatot kiírni. A csökkenés oka véleményünk szerint az lehetett, hogy az utolsó
években megítélt havi 10 000 Ft-os támogatás már nem fedezte teljes mértékben a
kollégiumi étkezés díját.
A pályázatba bevonandók köre
A javaslatunk alapján Dombóvár 3-5 diáknak adja meg a pályázat elnyerésének
lehetőségét. Felmenő rendszerben, először négy évre terveznénk az együttműködési
megállapodást megkötni.
Az önkormányzat nem a KLIK-kel szerződne, hanem az intézmény már
eddig is sokrétű módon támogató Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért
Alapítvánnyal. Az alapítvány kuratóriumának könyvelője úgy nyilatkozott, hogy
nincs jogi akadálya annak, hogy az önkormányzat által erre a célra felajánlott és elutalt
támogatás adó- és járulékmentesen eljusson a diákokhoz. Ehhez csupán az
Önkormányzat és az Alapítvány között egy együttműködési megállapodás aláírására
lenne szükség.
A támogatás összege havonta ösztöndíj formájában lenne kifizethető, ennek
összege 10.000 Ft lesz.
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Az Önkormányzat kiadása az első évben – a táblázat alapján – 120.000 Ft lesz, s
2019-ben, felmenő rendszerben érik el a költségek az 1.020.000 Ft-ot.
Év

2016

2017

2018

2019

Fő

3 fő
(4 hónap)

6 fő
(3 fő 4
hónapig)

9 fő
(3 fő 4
hónapig)

12 fő
(3 fő 4
hónapig)

Költség

120.000 Ft

420.000 Ft

720.000 Ft

1.020.000 Ft

2020
12 fő
(3 fő 6
hónapigelballagók,
3 fő 4
hónapig –
új belépők)
900.000
Ft

A dombóvári képviselő testületen kívül a kistérségi polgármestereket is meg
kívánják szólítani, településenként és tanévenként egy-egy tehetséges tanulót
szeretnénk itt tartani Dombóváron. Az esetlegesen megnyerhető 8-10 fő ahhoz
mindenképpen elég a véleményük szerint, hogy a nyolcosztályos tagozaton felüli két
osztályt zökkenőmentesen be tudják iskolázni.
Természetesen az iskola eddigi jó szándékú támogatóit, egykori és mostani
szülőket, öregdiákokat is szeretnénk a támogatók körébe bevonni.
A jelentkezés feltételei
- A család egy főre jutó nettó havi bevétele 60.000 Ft alatt legyen. (Ezt
dokumentumokkal kell igazolni.) Előnyt élveznek azok, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
- A tanuló átlaga az általános iskola 7. évfolyamán és a 8. év félévkor 4,00 felett
volt. (Az átlagba a magatartás és szorgalom minősítése, a testnevelés, a rajz, az
ének-zene, a hittan/erkölcstan tantárgyak osztályzatai nem számítanak bele.
- A jelentkezés határideje: 2016. február 1.
- A döntéshozatal határideje: 2016. március 1.
- A döntéshozatalra jogosultak: Az intézmény nevezett alapítványa
kuratóriumának tagjai, az Alapítvány alapító okiratában meghatározott döntési,
eljárási rend alapján. A döntés után az alapítvány írásban köteles értesíteni az
adományozót a döntésről, s annak szakmai indoklásáról.
A támogatás megújításának feltétele
- A támogatás egy tanévre (10 hónapra) szól. A tanulónak a tanév végén el kell
érnie a 3,5-es tanulmányi átlagot. (Ebbe a bemenethez hasonlóan a
készségtantárgyak eredményei és a magatartás, valamint a szorgalom
minősítése nem számítanak bele.)
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Az iskola által szakmai támogatásként felajánlott programokon kötelező lenne a
részvétel, azokról hiányozni csak érvényes orvosi igazolással lehet. A
programok legalább 90 %-án kötelező a tanulói részvétel.

A szakmai támogatás tartalma
- Az iskola biztosítja az ECDL tanfolyam lehetőségét. (A vizsgadíjakhoz való
hozzájárulást az egyéb támogatások függvényében.)
- Az iskola minden tanévben egy választott nyelvből legalább heti két órában
többletórákat biztosít vagy nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot szervez.
- A tanulók mellé (1-3 fő mellé) kijelölnek egy olyan mentort, aki figyel a
tanulók iskolai és iskolán kívüli életére, szorosabb kapcsolatot tart a tanulók
szüleivel.
- Az iskola biztosítja minden tanévben az adott osztályokban a tanulmányi
kirándulásokon ingyenes részvételt.
- Az iskola az egyéb anyagi felajánlások függvényében lehetőség szerint legalább
minden tanévben egyszer valamilyen közös kulturális programra is elviszi az
érintett tanulókat. (Színház, mozi, koncert, stb.)
- A befolyt egyéb támogatások függvényében hozzájárulnának a diákok
nyelvvizsga költségeihez, s a jogosítvány megszerzéséhez. (Ez utóbbi ingyenes
megszerzése az Arany János Program egyik legkonkrétabb vonzó lehetősége.)
A fentiek alapján kérjük képviselő urat (asszonyt), hogy amennyiben előterjesztés
készül kérvényünkről, szíveskedjenek azt támogatni.
Dombóvár, 2015. november 16.

Dr. Szenyéri Zoltán
intézményvezető

