TÁJÉKOZTATÓ
A HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETHEZ, KAPCSOLÓDÓ
KEDVEZMÉNYEKRŐL

I. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés terültén biztosított
kedvezmények, támogatások, jogosultságok
1.
Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében
óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést (Integrációs
Pedagógiai Rendszer) kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló
tevékenységek többek között: együttnevelés, egyéni tanulástámogatás a tanulók számára, a szülőkkel való
kapcsolattartás, intézményfejlesztés. A programokról az óvodákban, iskolákban lehet tájékozódni.
2.
Arany János Tehetséggondozó Program. Arany János Kollégiumi Program és Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Program
Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához
szükséges felkészüléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális, egészségügyi támogatást
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rászoruló tanulók számára kollégiumi
elhelyezéssel. Az Arany János Tehetséggondozó Programnak és az Arany János Kollégiumi Programnak
előkészítő évfolyama is van, ezek a programok 5 évesek. Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
3 éves. A programokban megvalósuló tevékenységek többek között: tehetségsegítés, egyéni fejlesztési és
tanulási tervek kialakítása, pályaválasztás segítése, tanulmányi versenyeken, kulturális és
sportrendezvényeken való részvétel, szociális hozzájárulás biztosítása.
A 8. évfolyamos tanulók pályázat útján jelentkezhetnek a programokba, a pályázatokat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma jelenteti meg minden év szeptemberében (a programokról tájékozódni lehet az
alábbi honlapokon: www.kormanv.hu/Emberi Erőforrások Minisztériuma/Köznevelésért Felelős
Államtitkárság; www.aitp.hu:www.aikp.hu:www.aikszp.hu)
3.
Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program
A középfokú oktatási intézményekbe történő zökkenőmentes bejutás, a sikeres továbbtanulás számos
család számára nehezen biztosítható anyagi kiadásokat követel meg. Ezt kívánja enyhíteni a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulókat célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj program. A
program ösztöndíjat és a tanulást segítő mentori támogatást nyújt a 7-8. osztályos és középiskolás tanulók
számára. A programokba történő jelentkezés pályázati úton történik, a 2013/2014. tanév pályázati
felhívásai itt találhatók: http://www.emet.gov.hu/hiretc/hirek 16/.
4.
Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása
Minden esetben ingyenes a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú
művészetoktatásban való részvétel.
5.
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló rendelkezések
A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a tankötelezettség magántanulóként történő
folytatásához az iskola igazgatójának be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.
Fizetési hátralék miatt a hátrányos helyzetű tanuló tanulói jogviszonya, kollégiumi tagsága nem
szüntethető meg.
6.
Iskolai felvétel
Az oktatási esélyegyenlőség javításának érdekében, ha a településen több általános iskola működik, az
általános iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha az általános iskola a
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell
részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A középfokú iskola a felvételi
vizsgák befejezése után rangsorolja a jelentkezőket, a rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók
közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.
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II. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a gyermekvédelmi ellátás
terültén biztosított kedvezmények, támogatások, jogosultságok
1.
Óvodáztatási támogatás
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
óvodáztatási támogatás állapítható meg a szülő, illetve a családbafogadó gyám részére:
•
a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállásáról a jegyző döntést hozott,
•
a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, melyben az ötödik életévét
betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, és
•
a szülő, családbafogadó gyám a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon
keresztül gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelem legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig (tárgyév
augusztus 31-ig) terjeszthető elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.
A támogatás iránti kérelem a szülő, családbafogadó gyám lakóhelye szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszthető elő jogszabály szerint rendszeresített
formanyomtatványon. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szülő, családbafogadó gyám a
gyermek óvodai beíratásától kezdődően az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig évente két alkalommal
(minden év június és december hónapjában) a jogszabályban meghatározott mértékű - első alkalommal
20.000 Ft, minden további alkalommal 10.000 Ft - támogatásban részesül, amennyiben gyermekét
rendszeresen járatja óvodába és a gyermek halmozottan hátrányos helyzete fennáll.
2.
Gyermekjóléti alapellátáshoz fordulás lehetősége
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja jogosult arra, hogy a kedvezményekről
tájékoztatást és az igénybevételhez segítséget kapjon a gyermekjóléti szolgálattól.
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