
 

 
 
 

 
HAT./  /2022.      Előkészítésben közreműködött: 
        Besenyiné László Andrea 
                   köznevelési referens 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. továbbiakban: a 
gimnázium) az elmúlt években nagyon sokat tett a nevelés-oktatás színvonalának emeléséért, 
többek között azért, hogy az intézmény minél jobb helyezést érjen el a középiskolák országos 
rangsorában. Az eredményes munka egyik feltétele a tehetséggondozás. Az intézmény a 2013/2014. 
tanévben kísérleti jelleggel elindított egy tehetséggondozó csoportot hatodik osztályosoknak 
matematika tantárgyból. Ennek eredményei alapján az iskola a 2014/2015. tanévtől a matematika 
mellett német nyelv, angol nyelv, biológia és informatika tantárgyakból is elindította a 
tehetséggondozó foglalkozást. Az érdeklődés nagy volt, minden tantárgyból – felvételi vizsgát és 
elbeszélgetést követően – magas színvonalú szakmai munkát tudtak végezni. Ezek a tehetséges 
gyermekek szinte kivétel nélkül a gimnáziumban folytatták kilencedik évfolyamon tanulmányaikat, 
így a tehetséggondozás kilencedik osztályban, intézményi keretek között folytatódott. A 
kezdeményezés relevanciája az eredmények alapján egyértelmű, hiszen az elmúlt tanévekben a 
tanulók számos megyei és országos versenyen értek el kimagasló eredményt. A nyelvi tagozatosok 
nagy része középfokú nyelvvizsgát szerzett.  
 
További cél az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőjében való sikeres szereplés, az 
érettségi megszerzéséig kettő középfokú – vagy egy felsőfokú és egy középfokú – nyelvvizsga 
megszerzése, valamint magas százalékkal teljesített emelt szintű érettségi vizsga letétele. 
 
A diákakadémiai foglalkozások sikerességének és a versenyeken elért eredményeiknek 
köszönhetően a 2022/2023. tanévben folytatódik a tehetséggondozás.   
Az idei tanévben a tervek szerint az alábbiak szerint szeretnék azt megszervezni: 

• 6. és 8. osztály: matematika, 
• 6. osztály: magyar nyelv és irodalom, 
• 8. osztály: biológia, angol nyelv tantárgyak, 
• 10. osztály: angol nyelv, 
• 7-12. évfolyam: történelem, német, francia nyelv és kémia tehetséggondozás. 

 
A diákakadémiai foglalkozásokat minimum 6, maximum 14 fős csoportokkal szeretnék indítani, 
amennyiben a pandémiás helyzet megköveteli, úgy online formában is meg tudják tartani a 
foglalkozásokat. 
 
A korábbi évek támogatását megköszönve, a fenti célok megvalósítása érdekében - az elmúlt 
tanévhez hasonlóan – a 2022/2023. tanévre is kéri az intézmény vezetője Hatvan Város 
Önkormányzatának támogatását a tehetséggondozó program folytatásához.  
 



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2022/2023. tanévben a 300 tanítási órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségét legfeljebb 1.000.000,-Ft összeghatárig. 
 
A 2022. december 31-ig felmerülő 100 óra költségének fedezete Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján az egyéb 
szakfeladatok terhére rendelkezésre áll.  
A fennmaradó 200 tanítási óra költsége a 2023. évi költségvetésbe betervezésre kerül.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásra vonatkozó 
megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal és a Bajza József Gimnáziummal. 
 
Határidő: 2022. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
 
Hatvan, 2022. szeptember 21. 
 
 
         Horváth Richárd 
            polgármester 
Látta: 
 
  dr. Kovács Éva 
         jegyző 


