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Az Oktatási Miniszté r ium p ály ázati f elhí vásai
lsholai el menetelt segí tí  ciqáry kisebbsé gi programok tómogatására

Az oktatási Mjniszté rilm pályázatot hirdet a cigány ki,
sebbsé €hez tanozó gyermekek iskolai é letrnódra Való
fe]ké szí té sé ben illetve a clgány tanulók isko]ai el mene-
telé ben kiemelked  eredmé n],t elé rt óvodák általános-
é 5 kózé piskolák Valamint kol]é giumok támogatására

A pályázat cé lia: A cigány kisebbsé ghez taftozó
gyermekek isko]ai é ]etmódra felké szí t  óVodák illetve
á cigány tanulók iskolai el menetelé ben kiemelked 
eredmé nyt elé r  inté zmé nyek pedagógiai lóbblet-
munkáiának elismelé se felszereltsé gük fejleszté se,

Pályázók köre: olyan óvodák, alap- é s kóZé pfokú
oktatási inté zmé nyek ill€tve ónálló iogi szemé lyisé g-
gel í endelkez  szervezetek, amelyek már lega]ább há,
rom é Ve eredrné nnyel Valósí tiák meg a cigány kisebb,
sé ghez tartozó gyermekek, tánulók iskolai é ]etmódra
Való felké szí té sé t, illetve az isko]aj eI menetelt segí t 
oloc d'ni"i}",, o. az eredneryo teger ra,om é vre
visszamen leg adatokkál igazolni tudiák

El ni,t é ]Veznek a sikeres általános iskolai kezdé st
biztosí tó óvodai programok. a közé piskolai továbbta,
rulá(l qé ciló á,ldldno" <kol"l e- lol,é giLr p,og,"-
mok, Valamint a lemorzsolódást csökkent  közé pisko,
lai, kollegrrn é \ laroran klV'ili plogrdno],,

A pályázathoz az alábbl dokumentümokat kell

az oktatási nevelé si inlé zmé ny alapí tó okirata;
iskolán kí Vüli programot megvalósí tó szervezet
eseté ben a cé gbí rósági bejegyzé s másolata]

- a cigány gyermekek é s tanulók iskolai el menetelé t
segí t , a pedagógiai, i]letve nevelé si programok ré -
szé t ké pez  proglam szemé lyi, tárgyi f-.]té teleinek
ré szletes bemUlatása (a program megvalósí tásához
a pedagógusok aZ alaptevé kenysé gé n tú l mi]yen
konká feladat elvé €Zé sé vel iárUlnak horzá)]

- a programban ré szlvev  hátrányos helyzet  ci-
gány tanulók illetve gyeí mekek lé tszámai
statisztikaj mutarókkal igazoll eredmé nyek há,
rom é vre Visszamen leg;

fu oktatási Miniszté rium pályázatot hirdet a ma€yaror,
szági egyetemeken é s f iskolákon tanu]ó állarnilag el_
ismert, fels fokú  vé gzettsé get szakké pesí té st nyú itó
ké pzé sben valamjnt f iskolai cigány fiatalok sZámára,

Pályázók köreI
fels fokú  inté zmé nyek kereté ben költsé cté rí té ses
ké pzé sben ré sztvevó hal]gatók, Valamint
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K öllsé gl?itis?s ké pze,fu n.
fplveleli elóke<zit  n ré 5zlv?vó (igdnu í ialalok ltimagal tí sa

aZ óvoda eseté ben az iskoláé í ettsé €re é s az isko,
lakezdé sre vonatkozó adatok]

- az iskolái ko]]é giumi proglamok, jlletve aZ isko_
]án kí Vüli proeramok Vonatkozásában az egyes
osztálylokon tóné n továbbhaladás illetve Vé g
Z sökné l a továbbtanulásra továbbá a vé gzett_
sé gre vonatkozó adatok
az inré Zmé ny teljes költsé gveté se (öná]ló iogi
szemé lyisé ggel rendelkez  szervezet eseté ben az
iskolán kí vüli program telie5 költsé gveté se)]

- a ré szprogram költsé gveté se
- |yilaikozát arí ól hogy aZ inté Zrné nynek nincs ó0

napon tú li köztartozása.

A pályázat beadási határideie: 2oo2, iú lius 15.
Az elbí í álás ideie:2002. aügusztus 15.

A fe]osztható keret összege] 25 milljó Ft, A támo-
gatás összege a programmal összefügg  eszköZök
beszerzé sé re Valamint a programban ré sztvev  pe
da€ógusok többletmunkáiának dí iazására haszná]
ható fel

A pábázatot a, alábbi cí mre kell eliüttatni oktatási
Miniszté rium Közoktatási é 5 Kisebbsé gi Kapcsolatok F -
osztá]yá Budapest, V ker Szalay utca 10-14 1054

A borí té kra ké llük ráí rni:,,Iskolai el menetelt se-
gí t  pí ogí ám" pályázat

]nformáció ké í het  a a6, I,473-753l,
y agy a 06, 1 -47 3 -7 324-es telefonszárnon.

A pályázatokat szakmai kuratóí ium bí rália el

A hiánl,ps \)ag,! határidí n lú l beórküett pálaázataft é r,,Jé |ak,
Ienek Aiz a páIaázó, aki az akhú si Mihiszté riumtól a1 elftú lt
ké t é vben jolosulallanul vett iqé nqbe köllsé E)et&i tánoqaLást
illeLl)e haú bbi lálk,gatásról nen szánolt el, ú iabb tánoqalás-
ban nen ré szesülha,

- a felvé teli el ké szí t t szeryez  fels oktatási in-
té zmé nyek, é s a ve]ük megá]lapodást kötött ciVil
szervezetek

A pályázat kereté ben az oktatási Miniszté riUm költ_
sé gté rí té si támogatást nyú it 2002/2003-as tané V l fé l,
é vé re illetve a keresztfé lé Ves ké pzé s els  é Vfolyarnát
Vé gZ k eseté n a tané V második fé lé V-áre,



P,z  tlhibáiukból evet halaszló az el i  fé Ié \Jel sikertelenül zá,
ú , hreditrend|zer  ké pxé s esetón az el z  í é Ié \Jben l' kreditné l

í evesebbet leliei(t  hallqalóh eft ré szesülhetnek táhlgatásban
A f iskolai, e€yetemi ei ké szí t t szervez k támoga-

tása: az el ké szí t n ré szvev k számarányának figye,
lembevé telé vel, hallgatóké nt maximl]m 50,000 Ft.

A támogatást közvetlenül annak a (fels ) oktatási
inté zmé nynek folyósí tjuk, melynek hallgatója a pá]yá-
Zó, a felvé teli elóké szí t  eseté ben a pályázatot be-
nyú jtó inté zmé nynek, illetve civil szervezehek,

A í els fokú  tanulmányokat vé €z  hallgatók pályriza-
tukhoz az alábbi dokümentumokat ké í iük csato|nl:
l, Öné letraizot |A páI,^ázó csak akklr rószesülhet lán1qa-

tósban ha utalds t ié nih a cigá l! 
'zárnaxisra)2, A,el9óokld,;ti irté ,,nÁ.]y |€dlol;,.- Jl é né .l.e\

halleatói, tanulói iogviszonyró]
3. fu oktatási inté zmé ny hivatalos igazolását a ké p-

zé si költsé gté rí té s fé lé Ves összegé í  ]
4 A leckekönyV el z  fé lé Vi hitelesí tett rnásolatát,
5 A helyi cigány kisebbsé gi önkorrnányzal, annak hi,

ányában aZ országos Cigány Önkormányzat támo,
gató javaslatát

A támogaLás mé rté ke
A pályázók ré szleges Vagy telies ké pzé si költsé gté ri

té si támogatásban ré szesülhetnek, A támogátás fels 
határa a ké pzé si költsé gté rí té s összege,

A pedagócus pályát válaszló hallgatók elnyerhetik a
ké pzé si kóltsé €ük teljes összegé t más pályát Választó
hallgatók eseté ben a tárnogatás mé rté ke legfeliebb
70 o00 Ft

AZok a pályázók, akik már rendelkeznek dip]omáVal,
a ké pzé si kó]tsé g legfeljebb 5O'/-ának táí nogatáské nt
töí té nó biztosí iását ké rhetik maxlmurn 50 000 Ft,ot

Az el ké szí t t szervez k eseté ben az alábbi doku-
mentümok beküldé se §zÜksé ges:, a ré sztvev  cjgány száImazású  hallgatók öné lel-

í aiza 1A, páluáló csah akkor r&zesülhet támogalásban,
ha Lú alós törté nik a cigá a számú zdsra),

- az el ké szí t  programia, köllsé €veté se,
- az é rettsé €i bizonyí tvány fé nymásolatának meg,

kü|dé sé t |a tárgaé vbe é rettsé qiz k az é rettsé qi binnuft,
nánq neqszefté sé t hö\jet e leljesí tik).
a civil szewezet cé gbí rósági bejegyzé sé nek 30
tdpndl 1emlÁoeoo, |,i|é 'p. ||etL be egy7,ce
a civil szervezet é s a Vele eeyüttí n köd  jnté z-

mé ny között lé lreiött megállapodás

A pályázat beadási határideie:
2002. szeptembet 30,

A pályázat elbí rálásának hatáí ideie:
2002. október l5.

A pályáZÁlot az alábbi cí mre kell eliuttatnt: oktatá-
si Miniszté rium Közoktatási é s Kisebbsé €i Kapcsola,
tok F osztálya ,,Ké pzé si költsé cté rí té si pá|yázat" 1054
Budapest, szalay u l0-]4,

lnformáció a 06 (l ) 473-7531 yagy a 06-|,473-7}24,
es telefonszámon ké rhet ,

A. hiáú tlos wgu haLánd n tú l é rkürtt páIaázatak é Né natelenek,

Az a pálaázó ahi aZ aM,tó1 az elmú It ké t abe jaqosulatlanul

vettiaé  ube költié q\]eté si í ámoqatdst ill kaú bbi támogatásról ha,

táid re nen vagu nem fuegí elel en sláMoü el nem kaphat ú iabb

tim\qatást. An a páluázó, ahi a ielen pálad?at alapján jogasulal,

lanul veszi iqé nabe a költsé qveté si tánú gatást, ka aiq az aM,ta
9,11,11 uen i\q,l:frft n(fi, p7pho' n,abb 0qaaa,a<l

o í it at d si M í  h isztó f iufi

Forster Iakab: Budapest liqU!pé sztell)

3r35


