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Tárgy: Javaslat a TÁMOP 3.4.2/09/1 számú, a 
„Sajátos nevelési igényű tanulók 
együttnevelése" c. pályázat benyújtására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

TAMOP-3.4.2/09/1 
„Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése' 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretén belül TÁMOP-3.4.2/09/1 kódszámmal meghirdetésre került, „Sajátos 
nevelési igényű tanulók együttnevelése" című pályázati felhívásra 2010. januárban kívánja 
benyújtani pályázatát. 
A benyújtási határidő 2010. január 30. 

A pályázat célja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei az októberi statisztikai 
adatok alapján 372 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadtak be, de ennél is több a számuk 
azoknak a hátrányos helyzetű, beilleszkedési problémákkal és súlyos viselkedési zavarokkal 
küzdő gyerekek száma, amelyeket integráltan kell nevelniük az intézményeknek a normál 
osztályokban tanuló gyerekekkel. Jelen pályázat a módszerek kidolgozásában és átadásában, 
az együttműködés kialakításában, és a pedagógusok felkészítésében segíthetne ezen gyerekek 
ellátásában. A résztvevő gyógypedagógiai intézmény tapasztalatai és szaktudásának 
átültetése, a normál befogadó intézményekbe csökkentheti a tanárok és diákok közt lévő 
feszültségeket is. 

A gyógypedagógiai intézmény képviseletében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ vesz részt a pályázatban, de a befogadó intézmények tekintetében a 
megfelelő intézmények kiválasztása még folyamatban van. 

Az elérhető támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 30 millió Ft. 

A pályázat önrész bevonását nem igényli. 

A pályázatban kidolgozott programok megvalósítását három év időtartamban kell biztosítani, 
ehhez minden pénzügyi forrást a pályázat biztosít. 
A pályázó konzorciumnak együttesen kell megvalósítania a: 

1. intézményvezetők továbbképzése, egyéb továbbképzési programok kidolgozása, 
2. HEFOP programok és eszközök adaptációja, 
3. egyéni fejlesztési és átvezetési tervek kidolgozása, 
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4. különböző integrációs formák megvalósításával kapcsolatos tevékenységekbe való 
bekapcsolódás, 

5. intézmények közötti szakmai együttműködési formák kidolgozása, 
6. intézményi innováció. 
7. egyéb választott tevékenységek (kiírásban meghatározott keretek között). 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése" című pályázaton való 
részvételt. 

Budapest, 2009. december 7. 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi £2eípponlbénátta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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