Tájékoztató az Útravalóhoz
Út a szakmához

1. A pályázat célja
Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres
tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
2. A támogatás mértéke
Tanulmányi átlag
2,00 – 3,30
3,31 – 4,20
4,21 – 5,00

Tanulmányi ösztöndíj
(Ft/hó)
7.000
10.000
13.000

3. A tanuló– a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az
alábbi feladatokat látja el:
• - együttműködik a mentorral,
• - 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,
• - tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja,
• - eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, a pályázó igazolatlan mulasztása egy
tanítási évben nem haladhatja meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-ban
meghatározott óraszámot.
4. Támogatási időszak
Az Út a szakmához alprogram keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás
a 2016. szeptember 1-től a 2017. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.
5. 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
- 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:
•
•

A 2015/2016. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett
tanuló a 2016/2017. tanévre új pályázatot nem nyújthat be.
A 2015/2016. tanévben ösztöndíjas és a 2016/2017. tanévben továbbfutó ösztöndíjra
jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új belépőként pályázatot nem nyújthat
be.

