1

3. sz. melléklet
Útmutató
a SZAK 2003 pályázati adatlap 
kitöltéséhez

Az adatlap kitöltésekor a jelen útmutatóban közölt kódszámokat kell a kérdéshez tartozó üres négyzetekbe írni.

A pályázó közoktatási intézményfenntartó
		
		01 önkormányzat
		02 egyház
		03 felekezet
		04 alapítvány/közalapítvány
		05 magán
		06 egyesület
		07 állam
		08 egyéb

Intézménytípusok

		01 óvoda
		02 általános iskola
		03 gimnázium
		04 szakközépiskola
		05 szakiskola
		06 kollégium
		07 alapfokú művészetoktatási intézmény
08 gyógypedagógiai konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény
	09 több pedagógiai szakaszt, illetve intézménytípust magába foglaló közoktatási intézmény

Települési típusok:

	1100 lakos alatti település
1101-3000 lakosú település
3001-10 000 lakosú település
10 000 lakos feletti település
megyei jogú város
főváros
megyei önkormányzat


A pályázó székhelye szerinti megye
(A megyei jogú városok is a megyéhez sorolandók, a főváros külön	kategória).

	BÁCS-KISKUN

BARANYA
BÉKÉS
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
BUDAPEST
CSONGRÁD
FEJÉR
GYŐR-MOSON-SOPRON
HAJDÚ-BIHAR
HEVES
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
KOMÁROM-ESZTERGOM
NÓGRÁD
PEST MEGYE
SOMOGY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
TOLNA
VAS
VESZPRÉM
ZALA


A megpályázott tevékenység

3.1. Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához szakértő igénybevétele. 

3.2. A jegyzők, főjegyzők törvényességi ellenőrzési feladatainak ellátásához, a nevelési-oktatási intézmények törvényes működésének ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele.

3.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. §-a alapján közoktatási intézmény szakmai ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele. 

3.4. A sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő) tanulók integrációját segítő programok bevezetésének támogatása.

3.5. A hátrányos helyzetű vagy roma tanulók integrációját segítő programok bevezetésének támogatása.  

3.6. Kistérségi tanügyigazgatási, közoktatási szakértői tevékenység modelljének kidolgozása, a már kialakult modellek továbbfejlesztésének támogatása.

3.7. Kistérségi vertikális közoktatási intézményfenntartó társulások kiépítésének támogatása. 

3.8. Kisebbségi önkormányzatok szakértői támogatása, képzési programjának kidolgozása a pedagógiai programokban megjelenő kisebbségi tartalmak vonatkozásában.
	
3.9. Az önkormányzatok közoktatáshoz kapcsolódó gazdasági döntés-előkészítő munkájának szakértői támogatása.

3.10 Az elmúlt évek SZAK pályázatai kapcsán megkezdett, jelen pályázatban nem szereplő fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, szakértői munka folytatásához támogatási igény benyújtása.
			
600 000 forintot meghaladó összes támogatási igény benyújtása esetén minimálisan 20 %-os önrész felajánlása szükséges

	
A pályázatok kulcsfogalmai

		(maximum 5 fogalmat kell a kipontozott helyre írnia)

A pályázati tevékenységbe bevonni kívánt külső szereplők
   
A szakértő nevesítése és az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő azonosítószámának megadása szükséges.

Költségvetés

Az adatlapra indoklás nem kerül. Ügyelni kell arra, hogy az 5. rovat 6. rovatban szereplő összege csökkentett értéke adja a 7. sorban feltüntetett értéket, továbbá, hogy 600 000 forintot meghaladó összes támogatási igény benyújtása esetén 20 %-os önrész vállalása szükséges.


X. A foglalkoztatni kívánt szakértők száma

Tervezett tevékenységnek arányosan megfelelő szakértői létszámot kell hozzávetőleges pontossággal a négyzetekbe beírni.



Az adatlapot dátummal, olvasható aláírással és a pályázó fenntartó körbélyegzőjével kell ellátni.




