HONVÉD KADÉT irányt indít a gimnázium
A gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézménye a 2022/2023. tanévre
soron kívüli beiskolázást kínál azoknak a jelenleg nyolcadik osztályos tanulóknak, akik
jelentkezni/átjelentkezni szeretnének az iskolánkban indítandó Honvéd Kadét irányra. Intézményünk négy
évfolyamos, érettségit adó gimnáziumi oktatás formaként indítja útjára a Honvéd Kadét Programot,
miután 2022 márciusában a fenntartó jóváhagyásával együttműködési megállapodást kötött a Magyar
Honvédséggel.
KEDVES ÉRDEKLŐDŐ TANULÓK ÉS SZÜLŐK!
A Honvéd Kadét Program előnyeit a következőkben látjuk:
1. Ízelítőt adunk honvédelemből, de ez nem jár semmiféle elköteleződéssel. A kadétok előtt bármely
továbbtanulási irány, karriercél nyitva áll.
2. A kadétok számára oktatjuk a honvédelmi alapismeretek tantárgyat: négy év tanulást követően
érettségi tárgyként választható, szakirányú továbbtanulás esetében pontelőnyt jelenthet. Jól sikerült

emelt szintű érettségi vizsga letétele esetében 50 pontot jelent annak, aki a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre jelentkezik.
3. Új irányunk állami ösztöndíjjal támogatott: a 9. évfolyam II. félévétől folyósítható Béri Balogh
Ádám ösztöndíjban valamennyi kadét tanulónk részesülni fog! Jó tanulmányi átlag esetében 40
ezer forintos összeg is kapható havonta.
4. Tanulóink számos iskola által szervezett tanórán kívüli közösségi programon tehetik próbára
erőnlétüket, ügyességüket (rendezvények, versenyek, kirándulások, táborok) saját tanárunk
irányítása mellett.
5. Iskolánk a programok szervezéséhez és a tanítás-tanulás megszervezéséhez szakmai támogatást és
konkrét segítséget kap a Magyar Honvédségtől és a Honvédelmi Sportszövetségtől.
6. Többféle juttatás jár kadét tanulóink számára: ösztöndíj, formaruha, táborokon és egyéb
programokon való ingyenes részvétel ellátással, nem utolsó sorban kaland.
7. Sikeres érettségi vizsga és szakirányú továbbtanulás esetében a Magyar Honvédségen belül sokféle
tudás és szakma sajátítható el.
8. Kadétjainknak is lehetősége van magas szintű idegen nyelvtudás (angol, német) elsajátítására, mellyel
még eredményesebben építhetik tanulói karrierjüket, bármerre tanulnak majd tovább.
9. A honvéd kadét képzés keretében nem katonai kiképzést adunk, hanem honvédelmi nevelést
biztosítunk a diákoknak. Túlélési, tereptani, lőelméleti és egyéb a katonasággal kapcsolatos
ismeretanyaggal bővíthetik a tudásukat.
10. Leendő kadét tanulóink ingyenesen vehetnek majd részt szakmai kirándulásokon: kiállítások,
bemutatók, versenyek, laktanyalátogatások, stb.
További tájékoztatás itt található a programról:
https://kisskarikak.com/101-HKP.html
Új irányunkról érdeklődni, arra jelentkezni Szabadka Marianna igazgatóhelyettes, beiskolázási felelősnél az
alábbi elérhetőségeinken lehet:
email: gimnazium@szentgellert.hu
titkársági telefonszámok (hivatali időben):
-06-66/386-046
-06-20/407-5632
Soron kívüli beiskolázási kampányunk 2022. május 25-én ér véget. Minden jelentkező nyolcadikos tanuló
szülőjétől telefonon és email-ben kérünk elérhetőséget, melyen a későbbiek során keresni fogjuk Önöket.

Gyomaendrőd, 2022.04.12.
Tóth Ferenc, tájékoztatást adó intézményvezető

