
9. osztály – Tájékoztató és jelentkezés 

 

Kedves Szülők és Diákok! 

 

Kérjük, jelöljék az alábbi táblázatban, hogy az alábbi, iskolánk által szervezett és az állam által 

támogatott két hetes angliai nyelvtanfolyami lehetőségek közül melyik kettőt választanák. A 

tanfolyamok közötti preferencia-sorrendet kérjük számmal jelölni: 1., 2.; a két tanfolyam 

közül az egyikre fogjuk a jelentkezőt beosztani.  

Az állam a kiutazás teljes költségét fedezi, a szülőknek semmit nem kell fizetni. A nyelviskola 

(+ szállás, étkezés) költségén felül a diákok a táblázatban megjelölt támogatást kapják. Ebből 

kell kifizetni az oda- és visszautat és a biztosítást; a fennmaradó összeg a diákok zsebpénze, 

amit a család által megadott számlaszámra fogunk átutalni a kiutazás előtt. (Mivel az utazási 

és biztosítási költségek különbözőek lehetnek az egyes csoportok esetében, a zsebpénz 

összege is változhat annak ellenére, hogy az állam által átutalt keretösszeg azonos.)  A 

zsebpénzből kell fizetni az esetleges helyi közlekedési költségeket vagy a szabadon 

választható programok díjait. Heti 75-80 fontot (összesen 150-160 fontot) érdemes előre 

kiváltani és készpénzben elhozni. 

A végleges csoportbeosztás kialakítása után a szülőknek felelőségvállalási nyilatkozatot kell 

tenni, melyben vállalják, hogy gyermekük valóban részt fog venni a kiválasztott tanfolyamon. 

A diákoknak a fogadó iskola részvételi igazolásával kell tanúsítani, hogy elvégezték a 

tanfolyamot, illetve a végén szakmai beszámolót kell írni előre megadott szempontok 

alapján. „Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a 

nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi 

igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét 

visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható 

okból történt.” (Idézet a pályázati kiírásból) 

A tanfolyam kezdetétől a végéig a diákok felügyeletét a nyelviskola illetve a szállást adó 

családok látják el, de a magyar kísérőtanár mindvégig jelen lesz és segít, ha erre szükség van. 

A diákokat nyelvtudásuk alapján nemzetközi csoportokba osztják; napi 4 angolórájuk lesz, a 

fennmaradó időben kirándulásokon, sport- és egyéb programokon vesznek részt. 

  



VÁLASZTHATÓ TANFOLYAMOK 

 

Név, osztály: 

Dátum: június 14-28. július 7-20. július 19-aug. 2. aug. 4-17. 

Helyszín Cambridge, 
Anglia 

Bloxham School 
(Harry Potter 
élmény), Anglia 

Edinburgh, Skócia Bloxham 
School (Harry 
Potter 
élmény), 
Anglia 

Ellátás teljes ellátás teljes ellátás teljes ellátás teljes ellátás 

Szállás családoknál kollégiumban kollégiumban kollégiumban 

Létszám 20 fő 20 fő 25 fő 15 fő 

Kísérő 
tanárok 

Jánosi Kata, 
Katona Katalin 

Vincze Kinga, 
Szuhánszky Laura 

Molnár-Biró 
Andrea, Deák 
Márton 

Deák Éva 

Utazási, 
biztosítási és 
megélhetési 
költségekre 
nyújtott 
támogatás 

150 000.-Ft 150 000.-Ft 167 000.- Ft 150 000.-Ft 

A két 
választott 
tanfolyam 
(1. és 2.) 

    
 

 

A KITÖLTÖTT, ALÁÍRT JELENTKEZÉSI LAPOT KÉRJÜK JANUÁR 17-IG AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL LEADNI. 

 

Budapest, 2020. január 

 

 

Szülő aláírása:      Diák aláírása:  



11. osztály – Tájékoztató és jelentkezés 

 

 

Kedves Szülők és Diákok! 

 

Kérjük, jelöljék az alábbi táblázatban, hogy az alábbi, iskolánk által szervezett és az állam által 

támogatott két hetes angliai nyelvtanfolyami lehetőségek közül melyik kettőt választanák. A 

tanfolyamok közötti preferencia-sorrendet kérjük számmal jelölni: 1., 2.; a két tanfolyam 

közül az egyikre fogjuk a jelentkezőt beosztani.  

Az állam a kiutazás teljes költségét fedezi, a szülőknek semmit nem kell fizetni. A nyelviskola 

(+ szállás, étkezés) költségén felül a diákok a táblázatban megjelölt támogatást kapják.  Ebből 

kell kifizetni az oda- és visszautat, a biztosítást; a fennmaradó összeg a diákok zsebpénze, 

amit a család által megadott számlaszámra fogunk átutalni a kiutazás előtt. (Mivel az utazási 

és biztosítási költségek különbözőek lehetnek az egyes csoportok esetében, a zsebpénz 

összege is változhat annak ellenére, hogy az állam által átutalt keretösszeg azonos.)  A 

zsebpénzből kell fizetni az esetleges helyi közlekedési költségeket vagy a szabadon 

választható programok díjait (és a déli étkezést félpanziós ellátás esetén). Összesen 150-160 

fontot  (félpanziós ellátás esetén 300-340 fontot) érdemes előre kiváltani és készpénzben 

elhozni. 

A végleges csoportbeosztás kialakítása után a szülőknek felelőségvállalási nyilatkozatot kell 

tenni, melyben vállalják, hogy gyermekük valóban részt fog venni a kiválasztott tanfolyamon. 

A diákoknak a fogadó iskola részvételi igazolásával kell tanúsítani, hogy elvégezték a 

tanfolyamot, illetve a végén szakmai beszámolót kell írni előre megadott szempontok 

alapján. „Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a 

nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi 

igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét 

visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható 

okból történt.” (Idézet a pályázati kiírásból) 

A tanfolyam kezdetétől a végéig a diákok felügyeletét a nyelviskola illetve a szállást adó 

családok látják el, de a magyar kísérőtanár mindvégig jelen lesz és segít, ha erre szükség van. 

A diákokat nyelvtudásuk alapján nemzetközi csoportokba osztják; napi 4 angolórájuk lesz, a 

fennmaradó időben kirándulásokon, sport- és egyéb programokon vesznek részt. 

  



VÁLASZTHATÓ TANFOLYAMOK 

 

Név, osztály: 

Dátum: július 25-aug. 8. augusztus 9-22. augusztus 9-22. 

Helyszín Bournemouth London Hampstead Brighton 

Ellátás félpanzió teljes ellátás teljes ellátás 

Szállás családoknál családoknál családoknál 

Létszám 30 fő 30 fő 17 fő 

Kísérő 
tanárok 

Nemes Virág, Kutas 
Diana 

Budavári Zsuzsa, 
Szabadosné Vargha 
Magdolna 

Konczer Kinga, Lőrinczi 
Krisztina 

Utazási, 
biztosítási és 
megélhetési 
költségekre 
nyújtott 
támogatás 

217 000.-Ft 150 000.-Ft 150 000.-Ft 

A két 
választott 
tanfolyam 
(1. és 2.) 

   

 

A KITÖLTÖTT, ALÁÍRT JELENTKEZÉSI LAPOT KÉRJÜK JANUÁR 17-IG AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL LEADNI. 

 

Budapest, 2020. január 

 

 

Szülő aláírása:      Diák aláírása: 


