KÖZLEMÉNY
AZ ÚTRAVALÓ – MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK
2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL
Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség!
A sikeres pályázatkészítés érdekében, a 2014. május második felére tervezett, a 2014/2015ös tanévre szóló kiírás megjelentetése előtt, alábbi szempontok szerint lehetőség nyílik a
pályázat előkészítésére, a szükséges dokumentumok beszerzésére.
1. Mi a pályázat célja?
Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó
középiskolában való továbbtanulásra.
Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres
befejezése céljából.
2. Mi a támogatás formája?
A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási
összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási
előleg formájában is történhet.
3. Mekkora támogatás igényelhető?
3.1.

Mentori ösztöndíj

A mentor 7.000 Ft/tanuló/ hó ösztöndíjban részesül. A mentor utolsó kéthavi (május-június)
ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és
az Út a középiskolába alprogram estében:
- az általa mentorált tanuló előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás
tanévében három tizednél többel nem rontotta, és
- az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép vagy az általa
mentorált 8. évfolyamos tanuló érettségit adó középiskolába, vagy szakiskolába
nyer felvételt.
az Út az érettségihez alprogram esetében:
- az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép vagy az általa mentorált utolsó
éves tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz és
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-

a tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta 9. évfolyamos tanuló
esetén kilenc-tizednél többel, 10-13. évfolyamos tanuló esetén négy tizednél
többel a megvalósítás tanévében.

Amennyiben a mentorált tanuló javító-vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz, a mentor
az utolsó kéthavi ösztöndíjra egyik alprogramban sem jogosult.
3.2.

Tanulói ösztöndíj

Út a középiskolába
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban
részesül:
tanulmányi átlag
3.00 alatt
3,01 - 3,5
3,51 - 4,2
4,21 -5,00

tanulói ösztöndíj (Ft/hó)
5 000
6 000
8 000
14 000

Út az érettségihez
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján havi ösztöndíjban
részesül:
tanulmányi átlag

tanulói ösztöndíj (Ft/hó)

2 - 3,3

8 000

3,31 – 4,2

11 000

4,21 -5,00

15 000

4. Kik pályázhatnak?
A köznevelési intézmények nyújthatnak be tanulói és mentori pályázatot.
4.1.

Tanulói pályázat

A tanuló Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban
álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
-

halmozottan hátrányos helyzetű,
vagy családba fogadott,
vagy védelembe vett,
vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett,
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-

vagy utógondozásban részesül,
vagy hátrányos helyzetű.

Út a középiskolába alprogram
-

Az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán tanuló diákra vonatkozik.
Új belépő tanulók esetében csak arra a tanulóra vonatkozóan nyújtható be pályázat,
akinek a 2013/2014-es tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et.

Út az érettségihez alprogram
-

-

Az alprogram keretében arra a tanulóra vonatkozóan nyújtható be pályázat, aki
középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8
évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű,
vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon folytat
tanulmányokat. (Az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9
Kny évfolyamok is.)
A 2014/2015. tanévben 13. évfolyamos tanulóra vonatkozóan abban az esetben
nyújtható be pályázat az alprogram keretében, amennyiben a tanuló két tanítási
nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő képzés keretében végzi a 13. évfolyamot.

Kizáró okok:
A 2013/2014. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett
tanuló a 2014/2015. tanévre új pályázatot nem nyújthat be.
A 2013/2014. tanévben ösztöndíjas és a 2014/2015. tanévben továbbfutó ösztöndíjra
jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be.
Az egyes esélyteremtő alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; illetve aki az Út a
szakmaválasztáshoz programban ösztöndíjban részesül.
4.2.

Mentori pályázat

Pályázhat az a személy, aki:
-

a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy
tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2014. év őszi
vagy 2015-es tavaszi félévben kezdi meg.
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Kizáró okok:
A szülő saját gyermekének mentorálasát nem végezheti!
Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában
mentorként pályázatot nyújt be, vagy az Út a szakmaválasztáshoz programban mentorként
részt vesz, az Útravaló - MACIKA esélyteremtő ösztöndíjak keretei között mentorként nem
pályázhat.
Egy személy egyazon tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5
tanuló tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló
Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor aki, a korábbi pályázati fordulóban nyertes
– továbbfutó – ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó
ösztöndíjas tanuló(ka)t beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást
Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben
vállalhat a fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8 tanuló tekintetében mentorálást, ha az
általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az
egyetlen köznevelési intézmény, és a köznevelési intézményben a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia).
5. A pályázás módja
5.1. Új belépők

A tanuló és a mentor közös pályázati űrlap benyújtásával pályázhat. A pályázatokat azon
köznevelési intézménynek kell összeállítania, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban
áll. Tagintézmény pályázatot közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázatokat a
székhelyen működő köznevelési intézményhez kell továbbítania. A köznevelési intézmény az
általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában,
állami fenntartású intézmény esetében a tankerületi igazgató ellenjegyzésével nyújtja be a
Támogatáskezelőhöz.
5.1.1. Milyen dokumentumokat kell benyújtani a pályázathoz?
A tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum(ok) vagy azok
köznevelési intézmény által hitelesített másolatai:




Minden tanuló esetében, aki nem nevelésbe vett, nem ideiglenes hatállyal
elhelyezett, nem utógondozott vagy nem részesül utógondozói ellátásban: a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító
határozat.
Védelembe vett tanuló: a védelembe vételről hozott határozat.
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Hátrányos helyzetű tanuló: a hátrányos helyzet tényét megállapító hatósági
döntés.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: a halmozottan hátrányos helyzet
vagy az utógondozói ellátás vagy az átmeneti vagy tartós nevelés vagy a
nevelésbe vétel tényét megállapító hatósági döntés.
Családba fogadott tanuló: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az
illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról.
Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló: az ideiglenes hatályú elhelyezésről
hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes
hatállyal történő elhelyezés fennállásáról.
Utógondozott tanuló: az utógondozásról hozott határozat.

Az Út a középiskolába alprogram esetében a tanuló 2013/2014-es tanév év végi
bizonyítványának a köznevelési intézmény által hitelesített másolata.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a tanuló, aki roma származásáról szóló
önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi roma, cigány nemzetiségi
önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti
példányát csatolja.
5.2.
Továbbfutók esetében (ha a programban a 2013/2014-es tanévben részt
vevők a programot a 2014/2015-ös tanévben folytatni kívánják)
A 2013/2014. tanévben ösztöndíjas és a 2014/2015. tanévben továbbfutó ösztöndíjra
jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be, hanem
amennyiben ugyanazon alprogramban kívánja folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt, a tanuló
és a mentor az erre vonatkozó szándékát írásban jelzi a köznevelési intézmény felé, és
egyidejűleg nyilatkozniuk kell arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott − az
ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló –feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos vagy a
nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
A köznevelési intézmény a szándéknyilatkozatot a Támogatáskezelő által működtetett
ellenőrzött adatrögzítési felületen (a továbbiakban: ellenőrzött adatrögzítési felület) rögzíti,
és a 2013/2014. tanévről szóló beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítja azt a
Támogatáskezelő részére elektronikusan, valamint egy, az ellenőrzött adatrögzítési felület
szerinti rendszerből nyomtatott és a nyilatkozók által aláírt példányban postai úton. A
Köznevelési intézmény egyidejűleg, a pályázat benyújtására előírt módon nyilatkozik arról,
hogy az ösztöndíjas tanuló és mentora az alprogramban való részvétel feltételeinek
megfelelt-e. Állami fenntartású
intézmények estében
a beszámolókat
a
szándéknyilatkozatokkal együtt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ továbbítja a
támogatáskezelő részére, azonban a felületet az intézmény kezeli.
Amennyiben az ellenőrzött adatrögzítési felületen a fentiek nem kerülnek rögzítésre, a
tanuló és a mentor nem kerül be továbbfutó ösztöndíjasként 2014/2015-ős tanévben a
támogatottak közé.
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6. Előnyben részesítés:
Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok
elbírálásakor a Rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése alapján előnyben részesülnek azok a tanulók,
akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek
megfelelnek:
-

a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, védelembe vett,
ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesül;
a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él;
a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz
viszonyítva alacsonyabb;
a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a tanuló, aki 8.4. pont szerinti roma
származásáról szóló nyilatkozatot és ajánlást csatolja a pályázatához.
Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében az ösztöndíjak legalább fele roma származású tanulók
részére kerül megítélésre. Amennyiben a fenti keret roma származású tanulókkal nem
tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású tanulók részére kerülnek
odaítélésre.
7. A program tartalma
A tanuló– a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi
feladatokat látja el:
-

-

Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a
háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén
túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz.
Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt
igazolatlanul 10 óránál többet nem mulaszt.

A mentor – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer,
különösen az alábbi feladatokat látja el:
-

Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan vele és szüleivel egyeztetve egyéni
fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfőnök az érintett pedagógusok
bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az
ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót,
indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési
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-

-

-

tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevők
észrevételeire is – az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti.
Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon
követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök
hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő – tanulónként eltérő tartalmú – egyéni
előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által
előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el.
A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási
szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa
mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában – önállóan vagy több tanuló
esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely
foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási
naplóban.
Rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén
a szaktanárokkal.
Családlátogatáson vesz részt a tanév során minimum egy alkalommal.
Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken,
amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek.
Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel,
segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése
során.

Amennyiben a mentor a köznevelési intézmény alkalmazásában áll, úgy a fenti feladatokat a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain
felül köteles ellátni.
8. Mikor lehetséges a pályázatot beadni?
FIGYELEM: Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A pályázat
beadása kizárólag a pályázati kiírás megjelenése után, várhatóan 2014. május második
felétől, az Út a középiskolába alprogram estében július 3-ig, az Út az érettségihez
alprogram estében július 31-ig lesz lehetséges!
Kérjük, kövessék figyelmemmel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapját
(www.emet.gov.hu) a pályázati programmal kapcsolatos részletes információkért!
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