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A GYM Alapítvány hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pályázati kiírásai - 2023. 
 

Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány 

pályázati kiírás 

A pályázat címe: 

Kiemelkedő tanulmányi eredményű hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló belföldi 

programok támogatása 

A pályázat kódja: GYM 2023/5/1 

Alapítványi célhoz való illeszkedés (5. pont): 
- hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében felzárkóztató 

programokat, szakköröket, szakmai foglalkozásokat támogat 
 
Támogatás formája:  

- hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának támogatása, 

 
Támogatott konkrét tevékenységek: 

- Pályázati rendszerben az iskolán kívül szervezett szakmai programokban, képzésekben való 
részvétel támogatása, a támogatási költségek átvállalásával (pl. egyetemek által hirdetett nyári 
táborok, gyakorlatok). A tanulói pályázatokat az osztályfőnöki munkaközösség véleményének 
kikérésével a kuratórium bírálja el.  

 
Az Alapítvány által támogatott program részletes leírása: 

- Olyan nehéz anyagi helyzetben élő, de egyébként jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, 
valamely területen tehetséges tanulók jelentkezését várjuk, akik valamilyen speciális 
tematikájú, a pályaválasztásukat támogató, az iskola keretein belül nem megvalósítható külső, 
de belföldön megvalósuló képzésen (laboratóriumi gyakorlatok, nyári felkészítő foglalkozások, 
táborok) szeretnének részt venni. 

- Fontos, hogy a támogatott program nem iskolai szervezésű, hanem a tanuló saját döntése 
alapján választott! 

- A pályázat pénzügyi támogatást biztosít a programon való részvételre. Pályázható a külső 
képzés teljes összege, illetve annak meghatározott részei (szakmai programok, szállás, étkezés, 
utazás). A támogatott tevékenységet a Gyermekeink Műveltségéért Alapítvány finanszírozza, 
a részére kiállított számla alapján.  

- A támogatott programnak 2023. március 1 - 2023. december 31 között kell megvalósulnia.   
- Felosztható forrás: 500.000 Ft/év.  Pályázható értékhatár maximum 200.000 Ft/fő.  

 
Pályázhatnak a Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai intézményegységének tanulói. 
A támogatás az év során a rendelkezésre bocsátott források kimerüléséig biztosítható.  
 
A pályázat benyújtási határideje: a tanév során folyamatos 
Elbírálás határideje: a pályázat beérkezése után 14 nappal 
 
Az értékelés szempontjai: 

- az Alapítvány azokat a pályázatokat részesíti előnyben, amelyekben markánsan megjelenik a 
továbbtanulási orientáció és a választott program közti koherencia, 

- előnyt jelent a konkrét tevékenységben való részvétel indokoltságának bemutatása,  
- feltétel az elbírálás során a hátrányos-, vagy anyagilag nehéz helyzet, illetve annak 

dokumentálása (Elegendő egy szülői nyilatkozat a családban lakók vonatkozásában az egy főre 
jutó jövedelemről, munkáltató általi igazolást nem kérünk!) 

- kiemelkedő tanulmányi eredmény (4,0 fölött), kiemelkedő teljesítmény valamilyen területen 
(verseny eredmény, közösségi fellépés), legalább jó magaviselet és szorgalom 

 


