Tájékoztató az Iskola által tervezett csoportos 9. és 11. évfolyamos tanulókat érintő kéthetes Külföldi
Nyelvtanulási Programmal kapcsolatos aktuális információkról, teendőkről
Tisztelt Szülő!
A külföldi nyelviskoláktól megkaptuk a megpályázni kívánt kurzusokra vonatkozó befogadó nyilatkozatokat, a tanulói/szülői
jelentkezések alapján kialakítottuk a csoportokat.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2020.02.11-én (kedden)
17:45 órakor a 16-os tanteremben, az osztályszülői értekezletek után.
A sikeres pályázathoz elengedhetetlen, hogy együttműködjünk.

Kérjük feltétlenül vegyen részt a tájékoztatón!
A Külföldi Nyelvtanulási Program online pályázati felülete 2020 februárjában nyílik meg a következő linken:
https://www.knyp.hu/hu/palyazom.
A pályázati felület megnyitását követően az iskolának 30 nap áll rendelkezésére a pályázat lezárásáig.
Az Intézményi pályázat benyújtásához szükséges a pályázó tanuló/szülő által elvégzendő feladatok!!!!



I.

TANULÓI REGISZTRÁCIÓ
SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT - e dokumentum még nem érhető el a Tempus
Közalapítványnak a Külföldi Nyelvtanulási Programra készített honlapját (www.knyp.hu).

TANULÓI REGISZTRÁCIÓ
Ahhoz, hogy az intézmény a pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak előzetesen regisztrálnia
kell az online pályázati felületen. A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a
regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő/törvényes képviselő, végezheti el a regisztrációt).
A tanulói regisztráció során




a támogatásra jogosult tanulók elvégzik az adategyeztetést,
a pályázatban való részvételhez szükséges adatokat megadják, majd
a tanuló pályázati adatlapját lezárják.

A tanulói regisztráció megkezdéséhez meg kell adni




a regisztráló személy nevét,
e-mail címét
a kommunikáció elsődleges nyelvét (magyar).

A rendszer e-mailben regisztrációs linket küld, melyre kattintva lehet tovább haladni a tanulói regisztráció
folyamatában.
Tanuló regisztrálásakor szükséges megadni





a tanuló oktatási azonosítóját,
a nevét / születési nevét,
a születése időpontját
és anyja lánykori nevét.

Amennyiben a rendszer a regisztrált tanulót az általa megadott adatok alapján a jogosult tanulók adatbázisában szereplő
tanulóval megegyezőnek találja, úgy a tanuló lefolytathatja a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételéhez szükséges
adategyeztetést. A regisztrációs felületen betöltésre kerülnek a KIR adatbázisban megadott, a pályázatban való részvételéhez
szükséges adatai, illetve a regisztrációs felületen további adatok megadására lesz szükség: a tanuló (vagy nevében
szülője/gondviselője) nyilatkozik többek közt:





tantervi keretek közt tanult nyelvekről,
a tanulmányút idején várható nyelvi szintjéről,
gondviselő(k)ről,
esetleges speciális étkezési igényekről.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló esetében, amennyiben a programban való részvétele sajátos nevelési igényei
következtében feltételekhez kötött (pl. akadálymentes iskolai környezet vagy szállás), illetve a tanulmányúton való részvétele
többletköltséggel járna, úgy ezt a körülményt már a regisztráció során jelezni szükséges.

Többlettámogatás igénylése esetén a pályázati rendszer dokumentumok (szakértői vélemény, kérelem) feltöltését kéri. A
feltöltések teljesítése a regisztráció lezárásának nem feltétele, azonban többlettámogatás csak abban az esetben adható, ha a
pályázat beadását megelőzően minden szükséges dokumentum hiánytalanul feltöltésre került.
A regisztráló személy a regisztrációs oldalon szereplő adatok valódiságáról nyilatkozik, és a mentés gombbal
lezárja az adott tanuló regisztrációját. Az adategyeztetés lezárása után az adatok már nem módosíthatók. Az
adategyeztetés lezárása után a tanuló (egyéni vagy intézményi) pályázathoz felvehető.
Az intézmény kizárólag olyan tanulókat vehet fel pályázatába, akik regisztráltak és lezárták az
adategyeztetést.
II.

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében célországi nyelvi tanulmányúton részt vevő tanulók esetében szükség van a szülők
(törvényes képviselő) nyilatkozatára:
Kiskorú tanuló esetében, mivel a kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, a programban való részvételéhez, illetve a
program célországaiban történő egyéni/csoportos tanulmányúton való részvételéhez a szülőknek (vagy gondviselőnek,
törvényes képviselőnek) hozzá kell járulnia. (Nagykorú tanuló esetében erről nem szükséges nyilatkozni, mert a nagykorú
tanuló saját döntése alapján vesz részt a programban, és utazik ki célországi nyelvi képzésre.)
A tanulók magas összegű állami támogatásban részesülnek a tanulmányút megvalósítása érdekében,
azonban a támogatás teljes összege visszakövetelendő amennyiben a tanuló neki felróható okból nem vesz
részt a külföldi nyelvi képzésben, arról nem szerez részvételi igazolást, illetve a támogatás felhasználásáról
nem készít szakmai beszámolót. A tanulók helyett minden esetben (a tanuló életkorától függetlenül) a
szülő(k) vagy gondviselő vállalnak pénzügyi felelősséget és visszafizetési kötelezettséget a támogatás teljes
összegére.
Az intézményi pályázatba felvett tanulók számára a pályázati rendszer generálja a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT.
A csoportos nyelviskolai pályázat esetében a SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI
NYILATKOZAT csak abban az esetben hiteles, ha azt a szülők/gondviselő és a tanuló személyesen írják alá
a pályázó intézmény által kijelölt ügyintéző előtt. A szülő/gondviselő akadályoztatása esetén a megfelelő
hatóság igazolásával tud nyilatkozatot adni (pl. a közjegyző, az illetékes gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási
intézet vezetője, a konzuli tisztviselő vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú külföldi kiutazásához hozzájáruló és teljeskörű pénzügyi felelősséget
vállaló nyilatkozattal).
Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek
elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítéletet, elhalálozott szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok) be
kell mutatni.
A hitelesen benyújtott nyilatkozat a támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

III.

FONTOS

Az a tanuló/szülő, aki a szervezés előrehaladott fázisában visszalép, vagy nem végzi el időben a fenti feladatokat veszélyezteti a
többi tanuló részvételét a programban, és jelentősen megnehezíti a pályázó intézmény feladatait.
Kérjük:





gyors közreműködésüket a fenti feladatok elvégzésében.
olvassa el a Külföldi Nyelvtanulási Program honlapján megtalálható tájékoztatókat: https://www.knyp.hu/hu
kisérje
figyelemmel
az
iskola
honlapján
megjelenő
információkat:
http://szechenyi-

pecs.baptistaoktatas.hu/kulfoldi-nyelvtanulasi-program
Felmerülő kérdéseikkel Pappné Halász Andrea igazgatóhelyetteshez fordulhatnak.
E-mail: kulfoldinyelvtanulas@szechenyi.hu Tel.: 72/513-160; 72/513-167.
Pécs, 2020.02.10.
Kutas József igazgató s.k.

