Kedves Szülők, Diákok!

2022. nyarán újraindul a külföldi nyelvtanulási program, melyben a középiskolák jelenleg
kilencedik és tizenegyedikes tanulói pályázhatnak két hetes külföldi nyelvtanulásra 2022
június és augusztus közötti kiutazással. Ennek keretében teljesen ingyen vehetnek részt a
tanulók egy két hetes (minimum 40 órás) angol vagy német nyelvtanfolyamon a célországok
valamelyikében. Az utazást, biztosítást, nyelvtanfolyam díját, szállást, ellátást és még némi
költőpénzt a diákoknak a program fizeti előfinanszírozott formában, tehát a szülőknek,
családoknak nem kell semmit sem fizetni.
A mi diákjaink két módon vehetnek részt a programban:
a) Egyéni pályázat esetén a pályázat, a kiutazás és minden egyéb teendő a szülő, illetve a
tanuló önálló feladata. Itt egyéni az utazás idejének, országának az elhelyezés
módjának, a kurzusnak a kiválasztása. Ez esetben az iskola nem vesz részt a
folyamatban.
b) Iskolai csoportos formában. Ekkor iskolánk nyelvtanárai kiválasztják a nyelviskolákat,
lefoglaljuk a helyeket, csoportosan beadjuk a pályázatokat, felkészítjük a tanulókat a
kiutazásra és kinti szokásokra, szabályokra, felmérjük a tanulók nyelvi szintjét,
kísérőtanárokat biztosítunk a csoportokhoz és minden egyéb szervezési és felügyeleti
teendőt az iskola végez. Itt viszont csak az általunk kínált lehetőségek közül tudnak
választani. Aki nem talál megfelelőt a kínálatunkban az egyéni pályázati lehetőséget
tudja választani. A szülő és a diák feladata ennél a pályázati formánál csupán a
jelentkezési lapok és a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése.
A továbbiakban csak az iskolai csoportos pályázatról tájékoztatjuk Önöket.
Előreláthatólag öt országba szervezünk csoportokat: angol nyelv esetén: Anglia, Írország,
Málta, Skócia. Német nyelv esetén: Németország.
A tanfolyam ideje 2022. július hónap. A pontos időpont a nyelviskola visszaigazolásától függ
és előreláthatólag legkésőbb 2022. januárban derül ki.
Elhelyezés módja: kollégiumban vagy családoknál, szintén a nyelviskola ajánlata alapján.
Ellátás: teljes panzió vagy félpanzió (igyekszünk teljes ellátással szervezni a kiutazást)
Félpanzió esetén a tanulók többlet költőpénzt kapnak a hiányzó étkezésre.
Kiutazás módja: országtól függően repülőgép, vonat és a nyelviskola transzfer utazása az
érkezési állomásról.
Az Önök teendői amennyiben az iskolai csoportos kiutazást választják:
1. Szándéknyilatkozat kitöltése az iskola honlapján elérhető kérdőíven a kért adatok
megadásával 2021.december 06. éjfélig (www.kbjg.hu)
2. A szádéknyilatkozat írásos megerősítése a papíralapú jelentkezési lap kitöltésével és
aláírásával és iskolába történő eljuttatásával 2021. december 13. éjfélig.

3. regisztráció a Tempus Közalapítvány honlapján előreláthatólag 2022. január vége a
pályázati felület nyitásakor.
4. Felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése, aláírása. Regisztráció után.
A nyilatkozat hiteles benyújtása a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.
A pályázás során kizárólag a rendszer által, a regisztrációt követően generált nyilatkozat
használható. A nyilatkozat tartalmán és formáján módosítani tilos!
A Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség
van a szülő(k)/gondviselő nyilatkozatára, mert:
Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, a Programban
való részvételéhez, illetve a Program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton
való részvételéhez a szülő(k)nek/gondviselőnek hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében
erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú tanuló saját döntése alapján vesz részt a
Programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)
A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülnek a tanulmányút megvalósítása
érdekében, 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)/gondviselő
vállal pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes összegére.
COVID-19: A kiutazáshoz meg kell felelni az akkor érvényes hazai és célországbeli
járványügyi előírásoknak egyaránt. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Angliai és Skóciai
kiutazásokra esetleg az EU szabályoktól eltérő feltételeket szabnak meg a fogadó országok. A
tanulók biztosítása kiterjed a betegségbiztosítás keretein belül a koronavírus okozta fertőzésre
is.
Részletes információk a www.knyp.hu honlapon.
Kecskemét, 2021. december 01.
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