Útravaló ösztöndíjprogramok

1. Út az érettségihez
 Az esélyteremtő ösztöndíj céljai
 Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése,
motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással.
 Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola
sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából.

 Jelentkezők köre
Az esélyteremtő alprogramokra a tanulók és a mentorok közösen a köznevelési intézmény
feladatellátási helyén jelentkezhetnek. A jelentkezést annak a köznevelési intézménynek kell
összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az ösztöndíjprogram céljának
megvalósulását a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik.
Az „Út az érettségihez” alprogramra azon, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók jelentkezését
adhatja be a köznevelési intézmény, akik a következő feltételeknek megfelelnek:
 Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan
hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal
elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a támogatás
időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az „Út az érettségihez”
ösztöndíj esetében 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 tanul (az előbbi évfolyamokba
beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is); továbbá a szakközépiskola
érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanul.
 az „Út az Érettségihez” alprogram esetében a tanuló előző tanév végi tanulmányi átlaga
eléri a 2,5-et.

 Akik nem jelentkezhetnek
 Az a személy, aki az „Út a tudományhoz” alprogramban mentorként vesz részt, az esélyteremtő
alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
 Nem jelentkezhet az a tanuló, aki részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy az
Arany János Kollégiumi Programban.
A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti.

 A támogatás mértéke
Az alprogram keretében a tanuló az előző év végi tanulmányi átlaga alapján 8 000-15 000 Ft/hó
ösztöndíjban részesül.
 Jelentkezés ideje, helye: Az aktuális pályázati kiírás szerint az oktatási intézményben

2. Út a szakmához
 A pályázat célja
Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres
tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

 A pályázat benyújtására jogosultak köre
Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel, szakképzési
feladatot ellátó tagintézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár,
aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
- halmozottan hátrányos helyzetű (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban
részesülő tanuló is), vagy
- védelembe vett, vagy Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához Pályázati Felhívás 2016 UTR-16USZ 5 - családba fogadott, vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban részesül, vagy
- hátrányos helyzetű,
 VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek
a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2016/2017-es
tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
- szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán,
- szakiskola,
- speciális szakiskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.
Kizáró okok:
- Az adott tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a
következő tanévre új pályázatot nem nyújthat be.
- Az adott tanévben ösztöndíjas és a következő tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult
tanuló ugyanazon alprogram keretében új belépőként pályázatot nem nyújthat be.
- 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-ösztöndíjban.

 A támogatás mértéke
A tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban
részesül tanulmányi átlag tanulmányi ösztöndíj (Ft/hó)
o 2.00-3,30 7.000
o 3,31-4,20 10.000
o 4.21-5,00 13.000

 Jelentkezés ideje, helye: Az aktuális pályázati kiírás szerint az oktatási intézményben

