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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 taneszköz vásárlásának, 

felkészülést támogató eszközeinek beszerzésére 

A pályázat kódja: GYM 2023/6/1 

Alapítványi célhoz való illeszkedés (6. pont): 
- hátrányos helyzetű vagy nehéz anyagi helyzetű tanulók részére szociális jellegű juttatás 

adományozása 
 
Támogatás formája:  

- hátrányos helyzetű vagy nehéz anyagi helyzetű rászoruló tanulók esetében az iskolába járás 
feltételeinek, illetve az oktatásukat segítő eszközök beszerzésének támogatása 
 

Támogatott konkrét tevékenységek: 
- pályázati rendszerben a kiemelkedő tanulmányi eredményű rászoruló tanulók taneszköz 

vásárlásának, felkészülést támogató eszközeinek, illetve az iskolába járás feltételeit biztosító 
anyagoknak vagy szolgáltatásoknak (ruházat, táska, bérlet, étkezés) alapítvány általi 
beszerzése. Az osztályfőnök (vagy más támogató) javaslata alapján, az osztályfőnöki 
munkaközösség vezetőjének véleményét kikérve a kuratórium dönt a támogatásról.   

 
Az Alapítvány által támogatott program részletes leírása: 

- A pályázat célja nehéz anyagi helyzetben élő, de egyébként jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkező, valamely területen tehetséges rászoruló tanulók támogatása. 

- A támogatás felhasználható a tantárgyi felkészülést segítő tárgyi eszközök, az iskolai oktatást 
segítő taneszközök, illetve a mindennapi munkarendben való részvételhez szükséges tárgyi 
eszközök és szolgáltatások beszerzéséhez. Az eszközök beszerzését a Gyermekeink 
Műveltségéért Alapítvány finanszírozza, a részére kiállított számla alapján.  

- A pályázat feltétele a támogató és a tanuló együttműködése. A pályázatot a tanuló nyújtja be 
az osztályfőnök vagy más pedagógus támogató javaslatának beszerzésével. Az elszámolás a 
pedagógus (támogató) feladata és felelőssége.  

- Egy tanuló egy tanévben két alkalommal nyújthat be pályázatot.  
- Felosztható forrás: 800.000 Ft/év.  Pályázható értékhatár maximum 100.000 Ft/fő.  
- A kuratórium dönthet a pályázat részbeni támogatásáról, esetenként meghatározhatja, hogy 

mely pályázati elemeket támogatja.   
 
Pályázhatnak a Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai intézményegységének tanulói. A 
támogató az intézmény középiskolai intézményegységének pedagógusa. A kiírásban nincs megkötés a 
maximális támogatotti létszámról, de a támogatás az év során a rendelkezésre bocsátott források 
kimerüléséig biztosítható. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2023. 03. 31., illetve 2023. 09.30. 
Elbírálás határideje: a beérkezett pályázatok elbírálására félévente egyszer kerül sor, a benyújtási 
határidő után 14 nappal 
 
Az értékelés szempontjai: 

- 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 


