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Együttműködési megállapodás

Az Oktatási Minisztéllum és az Országos Cigány Ön-
kormányzat ,,A cigányság életkörülményeinek és tár-
sadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú in-
tézkedéscsomagról" szóló 1046/1999, (V5,) Kormány-
rendelet alapján az oktatás terü]etén megoldásra váró
feladatok hatékony végrehajtása érdekében megálla,
podást kötnek,

l, A nevelés-oktatás kiemelten fontos Szerepet tölt
be a cigányság életmjnőségének javításában, Ezért az
országos Cigány Önkormányzat és az oktatás1 Minisz-
térium köZöS oktatási m u nkabizottságot hoz létre a
közvet]en együttműködés és információcsere elősegí-
tése céllából, valamint arra, hogy figyelemmel kísérie
a cigány oktatáshoz kapcsolódó programok megvaló-
Su]áSát és javaslatot tegyen a támogatások felhaszná-
lásána k el lenőrzés_Áre

2, Az e]következendő időszak stratégiai feladata a
cigány tanulók iskolai sikerességének biztosítása, A
cigány kisebbség igénye alapján - különös figyelmet
fordítva a szegregáCió elkerülésére - két köZépfokú
kollégiumi háttérrel is rendelkező oktatási központot
kelI létrehozni. A két jsko]acentrum helyszínének kiie-
lö]éSére aZ országos Cigány Önkormányzattal történő
egyeztetéSt köVetően kerül sor, A PHARE programtól
függően 2000-ben kerü] sor a két kolIégium építésé-
nek megkezdésére,

3. AZ orSZágoS Cigány Önkormányzat 200o-ben el-
készülő koncepciója alapján az Oktatási Minisztérium
megvizsgálja a feIsőoktatási intézményekben a
szociálpedagógiai képzés erősítésének, valamint
szociálpedagógiaj intézet(ek) ]étrehozásának feltét-
e Ieit,

4, A hátrányos helyzetű cjgány tanulók eredményes
középfokú oktatásához szükséges a kollégiumi férőhe-
lyek növelése, különösen a több középfokú tanintéz-
ménnyel rendeIkező városokban, megyeszékhelyeken,
A kollégiumifétőhelyek bővítésére az Oktatásj Minisz-
térium pályázaiot ír ki, melyben priorjtást kapnak
azok az intézmények, amelyek a cigány tanulók lelzár-
kóztatásában, tehetséggondozásában már eddig is
eredményeket értek el. A pá]yáZatok e]bírá]ásába az
oktatáSi Minisztérium bevonja aZ országos Cigány
Önkormányzatot.
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AZ oktatásj tárca támogatia az országos Cigány

Önkormányzat azon kezdeményezését, hogy a cigány
tanulók és hallgatók ösztöndíj biztosításával kapcso-
latos feladatokat éS pénZügyi feltételeket a Magyaror,
szági Cigányokért Közalapítványhoz koncentrálják,

Az oktatási táíca jövő évi pénzügyi lehetőségeinek
függvényében az Országos Cigány önkormányzat ja-
vaslatát figyelembe véve támogatni fogja az ösztöndíj
támogatásból kimaradt, krízishelyzetbe kerü]t tanuló-
kat, A 2000, éVi köZponti költségvetésben biztosított
100 millió forint feihasználásához az Oktatási Minisz-
leriUrr <Zdk md i segítsegeL nyújl,

ó, AZ oktatásj Minisztérium és az országos Cigány
Önkormányzat nagy figyelmet fordít a cigány gyerme-
kek és tanulók nevelése-oktatása területén a preven-
cióra, Fontosnak tartiák a nagyfokú lemorzsolódás
csökkentésére tett intéZkedések hatékonyságának
200l-ben töfténő megvizsgálását és e]emzését, vala,
mint a további intézkedések meghatározását,

7, AZ oktatáSi MiniSztérium - a pedagógusok tovább,
képzését szabályozó rendelkezések alapján - pályázati
rendszer keretében kiemelten támogatja az Országos
Cigány Önkormányzat által, a cigány kisebbségi prog-
ram Szerint működő neveiési-oktatáSi intéZmények pe-
dagógusai számára szervezett továbbképzéseket,

8, AZ oktatáSi Minisztérium clgány oktatási ügyek-
kel foglalkozó referens kinevezése esetén kikéri az Or-
szágos Cigány Önkormányzat véleményét.

9, Az oktatási Minisztérium az országos Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat közreműködésével elkészíti
aZ együttműködéSi megállapodásban rögzített feIada-
tok 2000, éVi ütemeZését.

l0, A megállapodásban foglalt feladatok megvaló-
Sulását aZ oktatáSi miniSzter és az országos Cigány
Önkormányzat elnöke a feladatok ellátásátó1 függően
igény szerint, de legalább fé]évente értékeli,
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