Útravaló Ösztöndíjprogram- Út az érettségihez alprogram
A Belügyminisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram Út az érettségihez
esélyteremtő alprogramjában való részvételre.
A program célja a részt vevő tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk
és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal és mentori támogatással, valamint az iskolai
lemorzsolódásuk kockázatának csökkentése.
Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres
befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel
elősegítése.
Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a
mentorok segítik.
A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE
A támogatás előfinanszírozású, a támogatási intenzitás 100%-os.
A támogatás folyósítására kizárólag folyószámlára utalással, egy összegben kerül sor a folyósítási
feltételek fennállását követő 15 napon belül.
A támogatás őszi félévének 4 hónapjára szóló (2019. szeptember 1-től 2019. december 31-ig)
kifizetése teljesítésének határideje: 2019. december 31.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az ösztöndíjas mentorok és tanulók ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül.
A támogatás mértéke - „Út az érettségihez” alprogram
- a mentor 11 000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban;
- A tanuló a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9.000-20.000 Ft/hó ösztöndíjban
részesül a támogatási időszak alatt.
A TANULÓI ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE A TANULMÁNYI ÁTLAG FIGYELEMBE
VÉTELÉVEL:
Tanulmányi átlag
minimum
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Tanulmányi átlag
maximum
2,99
3,49
3,99
4,49
5,0

Ösztöndíj összege
9.000,- Ft/hó
11.000,- Ft /hó
14.000,- Ft/hó
17.500,- Ft/hó
20.000,- Ft/hó

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
-

-

jelentkezés benyújtásának időpontjában:
 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 védelembe vett, vagy
 családba fogadott, vagy
 ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 utógondozásban részesül, vagy
 hátrányos helyzetű,
érettségit adó képzésben, nappali tagozaton, 9-12. évfolyamon tanul,
az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et (a magatartás és szorgalom jegyek
nem számítandóak az átlagba!).

A PÁLYÁZAT FELTÖLTENDŐ, BEKÜLDENDŐ MELLÉKLETEI
-

-

A tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti, hatályos dokumentum (ok) vagy azok
köznevelési intézmény által hitelesített másolatai (szkennelt) példány feltöltése,
A 2018/2019-es tanév végi bizonyítvány másolata hitelesítve,
A tanuló roma származásáról szóló eredeti ajánlás (5. számú melléklet), amennyiben a
tanuló roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett (szkennelt) példány feltöltése,
Tanulói nyilatkozat feltöltése (3. számú melléklet),
Szülői nyilatkozat feltöltése (4. számú melléklet),
A jövedelem egy főre jutó hivatalos igazolása (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozat bővített változata, melyben szerepel az egy főre eső jövedelem összege,
ennek hiányában a helyi önkormányzat által kiállított (jegyzői) igazolás),
Számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (abban az esetben, ha egy harmadik személy
bankszámlaszámára kerül átutalásra a tanuló ösztöndíja, 8. számú melléklet),
Mentori nyilatkozat (9. számú melléklet).

A tanuló szociális jogosultságát igazoló alábbi hatályos, (a pályázat benyújtásának időpontjától
számított egy éven belül kiállított) eredeti dokumentum (ok), vagy azok köznevelési intézmény
által hitelesített másolata:
- - hátrányos helyzetű tanuló esetében: a hátrányos helyzetről hozott határozat és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat
szkennelt példányának feltöltése,
- - halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében: a halmozottan hátrányos helyzet
fennállásáról hozott határozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot megállapító határozat szkennelt példányának feltöltése,
- - nevelésbe vett tanuló esetében az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel tényét megállapító
hatósági döntés szkennelt példányának feltöltése,
- - utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az utógondozás tényét megállapító
hatósági döntés szkennelt példányának feltöltése,
- - családba fogadott tanuló esetében: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az
illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról szkennelt példány
feltöltése,
- - védelembe vett tanuló esetében: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat
szkennelt példányának feltöltése,

-

-

- ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló esetében: az ideiglenes hatályú elhelyezésről
hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő
elhelyezés fennállásáról szkennelt példány feltöltése,
- utógondozásban részesülő tanuló esetében: az utógondozásról hozott határozat
szkennelt példányának feltöltése.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 23.
További információ, jelentkezés a pályázatra:
Propszt Emma
iskolai szociális munkás
e-mail: propsztemma@gmail.com
Telefon: 72/513-260

