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Készült: a Képviselő-testület 2012. augusztusi rendkívüli ülésére 

Előterjesztő: Barnáné Zsilyák Ildikó  igazgatóhelyettes 

Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság 

Az előterjesztést előkészítette: Barnáné Zsilyák Ildikó igazgatóhelyettes, Bottyán Katalin 

kulturális menedzser, Bartus László osztályvezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az új Széchenyi Terv célja ebben a pályázatban az új tanulási lehetőségek és formák 
elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak 
kiépítése. 

A TÁMOP 3.1.4-12/2-es kiírás célja az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani 
megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének 

elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával. 

A diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai 

nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, 

egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében, 

A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős 

tevékenységek ösztönzése, 

A gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci 

helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában 

Az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a 

nemzeti és európai identitás kialakulásához 

A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat 

kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, 

Digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az 

iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését 

valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló 

infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) 

fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, 

komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. 

A konstrukcióban 6 tématerület feladataira lehet pályázni: 

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása. 



B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti 

igény viselkedésbe épülése érdekében. 

C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés 

megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az 

önfejlesztést. 

D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, 

jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. 

E. Együttműködési kötelezettségek. 

F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő 

szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő 

sporteszközök beszerzése. 

A fenti célok keretében elsősorban a már meglévő, nagy múlttal rendelkező iskolán kívüli 
foglalkozásaink finanszírozását kívánjuk megoldani, mint az erdei iskola, az iskolai 
sporttevékenység, a néptánc és a hagyományőrzés, valamint a már szintén működő 
informatikai, matematikai és egyéb szakköri tevékenységet kívánjuk támogatni. Új 
kezdeményezésként bevezetjük a gyermekek pénzügyi-gazdasági nevelését kísérleti szakköri 
foglalkozás formájában, melyet közgazdász hallgató vezet majd 

 

A támogatás mértéke: 100 %, vissza nem térítendő 

 

Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de 
legfeljebb 300 millió Ft lehet. 
Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, hogy az a projekt 
megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 500 
ezer Ft-ot. 

A benyújtás határideje: 2012. augusztus 27-től 2012. szeptember 28-ig, azonban a könnyített 
elbírálás miatt augusztus 27-n be kívánjuk nyújtani, mivel ez előnyt jelent. 

.  

Fenntartási kötelezettség:  

A pályázónak vállalnia kell, hogy: 



- a támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási 
munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil 
szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató 
hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti, 
- a jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a 
fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és 
megvalósításukról gondoskodik. 

A pályázat költségvetésének elkészítése folyamatban van, a Képviselő-testület, illetve a 
bizottságok ülésén kerül kiosztásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat  

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TÁMOP- 3.1.4-12/2 sz.  
pályázati feltételeket és támogatja a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája által 
előkészített pályázat benyújtását. 

Az előzőekben megfogalmazott információk ismeretében kérjük a Képviselő-testület 
támogatását. 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: önkormányzati oldalról: 

             intézmény részéről: ……………………….. igazgató 

Pásztó, 2012. augusztus 10.. 

A határozati javaslat törvényes! 

     Dr. Tasi Borbála 

     címzetes főjegyző 


