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Tisztelt Szülők! 

Az alábbiakban az intézményünk 9. és 11. évfolyamos tanulóit érintő Külföldi Nyelvtanulási 

Programmal kapcsolatos információkról tájékoztatjuk Önöket. A program összesen 242 tanulót 

érint, akiknek a többsége a  2019. szeptemberi igényfelméréskor jelezte részvételi szándékát. Az 

intézmény csoportos kiutazással juttatja el az adott nyelviskolákba a diákokat.  

A szervezés jelenlegi szakaszában a programban részt venni kívánó  diákjainkat 8 csoportba 

osztottuk (Málta, Írország, Németország). Az iskola minden csoporthoz tud kísérőtanárt/tanárokat 

biztosítani, tehát minden diák eljut a választott célországba. 

A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás 

nem szükséges. 

A CSOPORTOS KIUTAZÁS SZERVEZÉSE 

A nyelvtanárok bevonásával január folyamán feldolgoztuk a tanulói igényeket (célország, kiutazás 

preferált időpontja, kizárt időszakok), és megtörtént a csoportok elsődleges kialakítása.  

 

Az intézmény a tanulók kiválasztását feltételekhez köti, ezért a végleges csoportlistákat legkésőbb 

2020. február 14-ig ismerteti. 

 

Időpontok, országok, kísérőtanárok 

Időpont Ország Érintett 

osztályok 

Aktuális 

létszám 

Kísérőtanárok 

2020.06.21-07.04. MÁLTA 11/B, 9/E 28 Gábor Gabriella, Katona Gabriella 

2020.06.22-07.05 ÍRORSZÁG 11/B, 

11/D, 9/B 

49 Lipták György, Hrabovszki Ildikó, Zsittyán Anikó, Szász 

András 

2020.07.05-19. ÍRORSZÁG 11/A, 9/D, 

11/E 

48 Buzás László, Gila Csaba/Paláncz György, Csák Emese, 

Pappné Tóth Ildikó 

2020.07.13-27. MÁLTA 11/E, 

9/BNY 

37 Juhászné Golovics Ágnes, Pomázi Erika, Kovács-Fiskus 

Boglárka 

2020.08.08.-22. ÍRORSZÁG 11/F 13 Kovács Napsugár 

2020.07.04-18. ÍRORSZÁG 9/A 18 Uhrin Györgyi, Kovács Napsugár 

2020.07.04-18. Németország 9/FKNY, 

9/F 

30 Dankóné Petrovszki Katalin, Mazán Ildikó 

2020.07.09.-23. ÍRORSZÁG 9/E, 9/F, 

9/FKNY 

24 Halász Katalin, Fejes Anita 

 

A nyelviskolák kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

1) Az első és legfontosabb szempont a megbízható képzőintézmények kiválasztása volt. A sokéves 

együttműködés a nagy tapasztalattal rendelkező nyelviskolákkal reményeink szerint kellő garanciát 

biztosít arra, hogy iskolánk tanulói színvonalas programban vegyenek részt. 

2) Ideális helyszíneket igyekeztünk választani a tanulók igényei alapján, többségében azonos 

korcsoportú tanulókat tettünk egy csoportba. 
 

A külföldi nyelviskoláktól az elmúlt hetek során megkaptuk a befogadó-nyilatkozatokat.  
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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI 

NYILATKOZAT 
Az intézményi pályázat benyújtásához szükségünk lesz Szülői nyilatkozatra. 
 
 

Az intézményi pályázatba felvett tanulók számára a pályázati rendszer generálja a SZÜLŐI 

HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT, tehát intézményi 

pályázat esetén a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI 

NYILATKOZATOT kizárólag az intézmény tudja letölteni a pályázati felületről. 
 

 

„Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ezért a programban való részvételéhez, 

illetve a program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülőknek (vagy 

gondviselőnek, törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, 

mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vehet részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.) 

A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülhetnek a tanulmányút megvalósítása érdekében (a támogatás 

maximum 1500 euró vagy 1350 font, továbbá maximum 234 000 forint lehet – a pontos összeg a nyelvtanfolyami díj, a 

célország és az ellátás szerint kerül meghatározásra), azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben 

a tanuló neki felróható okból nem vesz részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a 

támogatás felhasználásáról nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától 

függetlenül) a szülő(k) vagy gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás 

teljes összegére. 

A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az 

illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a 

szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű 

pénzügyi felelősséget vállaló nyilatkozattal). 

Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló 

jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be kell mutatni. 
 

Csoportos pályázatok esetében a szülő(k)/törvényes képviselő a pályázó intézmény 

kijelölt munkatársa előtt személyesen, dokumentumai bemutatásával nyújtja be 

nyilatkozatát.”1 
 

Az utazásszervezésnél a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok alapján szükséges eljárni. A 

csoportos repülőjegyek foglalására és a csoportos biztosításkötésre a pályázatok elbírálása után, 

március elején kerül sor. Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a gyerekek rendelkeznek-e a 

kiutazáskor is érvényes személyigazolvánnyal. Javasoljuk Európai Egészségbiztosítási Kártya 

igénylését, amennyiben nem rendelkezik a tanuló vele. 
 

Szülői tájékoztatóra, a nyilatkozatok aláírására várhatóan a február harmadik 

hetében tartandó szülői értekezleteken kerül sor.  
 

A rendelkezésünkre álló információkat, ígéretünk szerint, rendszeresen megosztjuk Önökkel. Addig 

is látogassák a Tempus Közalapítványnak a Külföldi Nyelvtanulási Programra készített honlapját 

(www.knyp.hu). 
 
 

Türelmüket és bizalmukat köszönjük! Felmerülő kérdéseiket az alábbi űrlapon tehetik fel: 

https://forms.gle/HWTg4qDBex88zFfRA 

 

Üdvözlettel: 

Paláncz György  

igazgató 

 

 

 

 
1 https://www.knyp.hu/hu/tudastar/csoportos-nyelviskolai-palyazat-lepesrol-lepesre 
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