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„MÁS” pályázat
Pályázat eltérő fejlődésmenetű gyerekek egyéni felvételi
felkészítésére magyar szaktárgyból
A Képességforrás Egyesület pályázatot hirdet egyéni fejlődésmenetű (BNO F.81 és BNO
F.84.8) gyerekek számára egyéni, magyar szaktárgyból történő középiskolai felvételire
történő felkészítésre a 2019/20-as tanév első félévére (az iskolai szünetek kivételével)
szombat 17:30-19:00 terjedő időpontra.
A pályázat kódja: KFE-2019-1-MÁS
A Képességforrás Egyesület 150 000 Ft keretösszeg terhére pályázatot hirdet abból a célból,
hogy hozzáférhetővé tegye egy speciális felkészítést igénylő gyerek számára magyar
szaktárgyból a középiskolai felvételi tréningen történő részvételt.
A pályázat nyertese térítésmentesen kapja a számára szükséges középiskolai felvételi
felkészítőt magyar tantárgyból.
A pályázat útján elnyerhető magyar egyéni felvételi felkészítő tréningen nem fejlesztés zajlik,
hanem a sikeres felvételi érdekében a magyar szaktárgyból való speciális felkészítés, melyet
ezen a területen kiemelkedő gyakorlattal rendelkező pedagógus végez.
A pályázók köre:


Azok a szülők, akiknek gyermeke a 2018/19-es tanévben az általános iskola
7.osztályát legalább 3,6-os átlageredménnyel, azon belül magyar tantárgyból legalább
közepes osztályzattal fejezte be és a gyógypedagógiai szakvéleményében az SNI
(kizárólag BNO F.81 kóddal) ill. az Asperger-szindróma (kizárólag BNO F.84.8
kóddal) diagnózis szerepel.



A pályázathoz mellékelni kell az érvényeségi időn belüli, a megadott kódokat
tartalmazó szakvélemény másolatát, melynek eredetijét a szerződéskötéskor be kell
mutatni. A szakvéleménynek legalább 2020.01.31-ig érvényesnek kell lennie.



A pályázathoz mellékelni kell a gyerek 7.osztály év végi bizonyítványának másolatát,
amelyből egyértelműen látható, hogy a gyerek elérte a megkívánt 3,6 átlagot és
magyarból az eredménye nem gyengébb, mint közepes.
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A pályázónak vállalnia kell, hogy sikeres pályázat esetén az érintett gyereket
2019.szeptember-2020.január közötti időszakban minden héten szombaton (az iskolai
szünetek kivételével, összesen 16 alkalommal) 17:30-ra eljuttatja a Képességforrás
Egyesület székhelyére: 1119 Budapest, Tétényi út 72/B, ahol a foglalkozás zajlik.



A pályázónak vállalnia kell, hogy sikeres pályázat esetén az érintett gyereknek a
család által választott fényképét, a gyerek keresztnevét, a pályázatból a „Miért
szeretném” részt a Képességforrás Egyesület, mint a 2019/20-as év „MÁS
pályázatának nyertesét”, a saját honlapján közzéteszi.

A pályázat kötelező beküldendő elemei:






Pályázati adatlap KFE-2019-1-MÁS
Szülői vállalás KFE-2019-1-MÁS pályázathoz
Gyógypedagógiai szakvélemény a szükséges BNO kóddal
A gyerek 7.osztályos év végi bizonyítványa
Amennyiben a Pályázat 2.pontjánál aláhúzott egy lehetőséget, az ahhoz tartozó
igazolás

A pályázat benyújtása és értékelése:


A pályázatot személyesen vagy emailben (kitöltve és beszkennelve), a mellékelt
űrlapon lehet benyújtani 2019.július 1-ig emailben az egyesulet@kepessegforras.hu
email címre vagy személyesen a Képességforrás Egyesület székhelyén 1119 Budapest,
Tétényi út 72/B (hétköznap 14-18 óra között).
A pályázat beérkezéséről ill. átvételéről minden esetben igazolást adunk.



Azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák kitöltve a mellékelt vállalásokat, a
7.osztályos bizonyítvány másolatát, valamint a megadott BNO kódot tartalmazó,
legalább 2020.01.31-ig érvényes szakvélemény másolatát, külön értesítés nélkül,
formai indokkal elutasítjuk.



A pályázatokat szakmai szempontok alapján a Képességforrás munkacsoport bírálja
el, a pályázat eredményéről 2019.július 30. napjáig emailben értesítjük a pályázókat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tényezők:
- újbudai lakcím vagy újbudai általános iskola
- nagycsaládos családban nevelt gyermek vagy egyszülős családban nevelt
gyermek vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő
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PÁLYÁZATI ADATLAP
KFE-2019-1-MÁS
Benyújtási határidő: 2019.június 30.
1. A gyerek adatai
A gyermek neve: …………………………………………………………..…………………
Születési ideje: ………………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Iskolája: …………………………………………………………………………………………
A BNO kódot tartalmazó szakvélemény száma: ……………………………………………….
A szakvéleményt kiadó szervezet neve: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A szakvélemény kiadási dátuma: ………………………………………………………………
A szakvélemény érvényességi dátuma: …………………………………………………………
2. A pályázó szülő
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Email címe: ……………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….
(Kérjük, ha az alábbiakból valamelyik vonatkozik Önre, szíveskedjen aláhúzni!)


nagycsaládos szülő vagyok



egyedül nevelő szülő vagyok



gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő vagyok

Amennyiben valamelyiket alhúzta, kérjük a pályázathoz mellékelni az erről szóló igazoló
dokumentum másolatát.
3. Indoklás
(a következőkre aláhúzással ill. szükség esetén az adatok beírásával kérünk választ):
1) A gyerek próbálta a 4. ill. 6.osztályos felvételit?


nem



igen, a 4.osztályost: eredmény: …… / …... % (magyar/matematika)



igen, a 6.osztályost: eredmény: …… / …... % (magyar/matematika)
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2) Kap a szakvélemény alapján folyamatos ellátást a gyerek?


nem



igen, az iskolában heti ….. alkalom



igen, magánúton heti ….. alkalom

3) Milyen jegyeket kapott magyarból az elmúlt években? Kérjük, hogy az év végi
bizonyítványok alapján betűvel töltse ki a táblázatot!
(5 = jeles, 4=jó, 3=közepes, 2=elégséges, bukás esetén kérem, hogy a pótvizsgázott
jelölést használja)
irodalom
magyar nyelv
5.osztály

………………….

………………….

6.osztály

………………….

………………….

7.osztály

………………….

………………….

4) Milyen továbbtanulási elképzeléssel rendelkeznek?


még nem tudjuk



gimnázium



szakgimnázium



speciális iskola

5) Tervezik-e újbudai középfokú intézményben a gyerek továbbtanulását?


igen, mégpedig: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..



nem

4. Mit fontos tudni a gyerekről?
1) Kérjük, mutassa be számunkra a gyermek erősségeit 3-4 mondatban!
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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2) Mi az, ami a legtöbb örömet okozza a gyermek számára?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3) Az Önök tapasztalatai szerint mivel motiválható a legjobban?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4) Van olyan (a szakvéleményben foglaltakon kívüli) nehézség, amivel érdemes számolni
a felkészítés során?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Miért szeretném?
Kérjük, fogalmazza meg, hogy miért lenne jó a gyerek számára ez a magyar felkészítés!
(Nyertes pályázat esetén ez a rész kerül felhasználásra a pályázó bemutatásánál!)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

A kitöltéssel kapcsolatos kérdés esetén kérjük, hogy az egyesulet@kepessegforras.hu email
címén vagy a 06 30 549 4645 telefonszámon keressen minket.
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A pályázat kódja: KFE-2019-1-MÁS
SZÜLŐI VÁLLALÁS
KFE-2019-1-MÁS PÁLYÁZATHOZ
Alulírt szülő vállalom, hogy a KFE-2019-1-MÁS pályázat megnyerése esetén
gyermekemet: …………………………………………………………………………….
a 2019/20-as tanév bérletben megadott szombatjain eljuttatom a Képességforrás Egyesület
székhelyére (1119 Budapest, Tétényi út 72/B), hogy 17:30-19:00 óra között részt vehessen az
elnyert magyar felvételi felkészítésen.

Alulírt szülő vállalom, hogy a KFE-2019-1-MÁS pályázat megnyerése esetén
gyermekemnek: …………………………………………………………………………….
a Képességforrás Egyesület a saját internetes oldalán (egyesulet.kepessegforras.hu )


a keresztnevét,



az általam választott fényképét,



a pályázat „Miért szeretném” részében róla megfogalmazott gondolatokat

megjelenítse.

dátum:

………………………………………………………………….
szülő aláírása

