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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) mint fenntartó, a 2014.
évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot
hirdet „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának
megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési
tevékenység – 1. forduló” címmel, melynek célja az általános iskolák támogatása olyan
közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók és a
szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles
körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanév II. felében.
Minden olyan KLIK fenntartása alá tartozó - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
szóló 7.§ (1) b) és g) pontjában meghatározott mindazon önálló OM azonosítóval rendelkező
nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak, melyekben legalább egy telephelyen általános
iskolai feladatállás történik, amelyek részt kívánnak venni az országos közúti
közlekedésbiztonság javításában az általános iskolai tanulók bevonásával, ezzel elősegítve a
biztonságos közlekedésre nevelésüket a szülők bevonása mellett.
A pályázat 2. fordulóban is meghirdetésre kerül a 2014/15-ös tanév II. félévében,
melyben a részvétel feltétele az 1. fordulóra történő sikeres jelentkezés. A második
fordulóban az általános iskolák egy önállóan kidolgozott, komplex közlekedésbiztonsági
program megvalósítására pályázhatnak majd, maximum 1.000.000 Ft értékben.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves
időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat.
Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez
szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg.
Ennek célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai
dokumentumok alapján meghatározott. Az Európai Bizottság 2010. július 20-án tette közzé a
következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát „Fejlődés
egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti
közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak” címen.
A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet
a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és
koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-t (a
továbbiakban: KTI) jelöli ki, amelyek közül az egyik kiemelt tevékenység a közlekedésre
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neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának
növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési
magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és
új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek,
szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése.
Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban NFM) elkészítette a magyar
szempontokat is figyelembe vevő nemzeti „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
2014-2016” és a kapcsolódó „2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv”
stratégiai dokumentumokat, mely a Belügyminisztériummal közösen került kiadásra, melynek
egyik fontos pillére a „Biztonságos közlekedésre felkészítés”. A pilléren belül kiemelt szerepet kap
a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának” megvalósítása.
Ennek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat, melynek felelőse az NFM, illetve a KLIK és
a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (továbbiakban KTI) közreműködőként vesz
részt a megvalósításban.
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. forduló”
című projekt céljai a következők:





az általános iskolák közlekedésbiztonsági céltámogatása
a tanulók és szülők együttes megszólítása
a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése
a megvalósult közlekedésbiztonsági programok ellenőrzése, illetve a
forrásfelhasználás hatékonyságának értékelése a közlekedésbiztonsági felmérés
segítségével.

3. PÁLYÁZÓK KÖRE
Minden olyan KLIK fenntartása alá tartozó - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
szóló 7.§ (1) b) és g) pontjában meghatározott mindazon önálló OM azonosítóval rendelkező
nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak, melyekben legalább egy telephelyen általános
iskolai feladatállás történik, amelyek részt kívánnak venni az országos közúti
közlekedésbiztonság javításában az általános iskolai tanulók bevonásával, ezzel elősegítve a
biztonságos közlekedésre nevelésüket a szülők bevonása mellett.
Jelen pályázati felhívás keretében egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
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4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI ÉS LEBONYOLÍTÁSA
4.1. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázónak az alábbi feltételeket kell teljesíteni, illetve feladatokat kell végrehajtani a
pályázat sikeres lebonyolításához:
-

Pályázati adatlap kitöltése az online felületen (www.eletuton.hu/palyazat)
A pályázatra történő jelentkezés alapdokumentuma. Kitöltéséhez online regisztráció
szükséges. A pályázó iskolák a Pályázati adatlapját a www.eletuton.hu/palyazat online
felületen tudnak kitölteni. Kötelező a pályázó adatai, fenntartó adatai, pénzügyi adatok,
közlekedésre nevelési kapcsolattartó kijelölése és projekt adatok minden pontjának
hiánytalan kitöltése. Az adatlap kitöltésének hiányában a jelentkezés érvénytelen. A
pályázónak hiánypótlás keretében lehetősége nyílik az esetlegesen elmaradt adatok
megadására. A hiánypótlás szabályait a jelen pályázati felhívás és útmutató 8. pontja
tartalmazza.

-

Nyilatkozatok feltöltése az online felületen (www.eletuton.hu/palyazat)
Az adatlap kitöltéséhez csatolni kell a Pályázói nyilatkozatot (jelen felhívás 1. számú
mellékleteként csatolt dokumentum 1. oldala), melyben az iskola vállalja az előírt
feladatok végrehajtását, ezt az intézményvezető és a tankerületi vezető aláírásával és
bélyegzőjével látja el.
A projekt egyik kiemelt célja a gyermekek és szülők együttes megszólítása a
közlekedésbiztonság témájában. A cél eléréshez szükséges, hogy a feladatok
végrehajtásában az általános iskola szülői munkaközössége aktívan részt vegyen. Ennek
biztosítására
szükséges
kitölteni
és
az
online
felületre
feltölteni
(www.eletuton.hu/palyazat) jelen felhívás 1. számú mellékleteként csatolt dokumentum
2. oldalán található Szülői munkaközösségi nyilatkozatot, melyet annak vezetője
aláírásával ellát.

-

Közlekedésre nevelési kapcsolattartó kijelölése (pályázati adatlapon)
A pályázónak kötelező kijelölnie egy, kizárólag a jelen pályázat keretében közlekedésre
nevelési feladatokat ellátó pedagógust (referenst), aki






koordinálja a pályázat benyújtását,
segíti a végrehajtásért felelős munkáját,
együttműködik a szülői munkaközösséggel,
részt vesz a „Végrehajtandó feladatok” megvalósításában,
elkészíti a teljesítéshez szükséges Beszámolót.

Továbbá a közlekedésre nevelési kapcsolattartó vállalja; amennyiben az általános
iskola pályázik jelen felhívás 2. fordulójára, annak lebonyolításában is ellátja a
közlekedésre nevelési kapcsolattartói feladatokat (koordinálja a 2. forduló
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pályázatának
benyújtását,
részt
vesz
a
pályázó
közlekedésbiztonsági célú projekt lebonyolításában).

által

benyújtott

A 2. fordulóban a közlekedésre nevelési kapcsolattartói feladatok ellátására a
pályázó céljuttatást számolhat el.
4.2. VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK:
-

Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás lebonyolítása
A szülői munkaközösség bevonásával olyan délutáni foglalkozás szervezése a cél, ahol a
gyermekek a szülőkkel, felnőtt hozzátartozókkal közösen vesznek részt egy iskolai
foglalkozáson, melynek témája a biztonságos közlekedés. A foglalkozásokat az 1-4
évfolyamok körében minimum 1 osztály részvételével kell lebonyolítani. A minimálisan
elvárt résztvevők száma: 15 gyermek és 15 felnőtt hozzátartozó. A foglalkozás vezetője
az iskola által kijelölt pedagógus vagy a pályázatban megjelölt közlekedésre nevelési
kapcsolattartó.
A
foglalkozáshoz
módszertani
segédanyag(javaslat)ok
a
www.eletuton.hu/palyazat weboldalon lesznek elérhetőek a beérkezett pályázatok
elbírálása után. A foglalkozás dokumentálása jelenléti ív és a szakmai beszámoló (2. sz.
és 3. sz. melléklet) segítségével történik.

-

Közlekedésbiztonsági monitoring felmérés elvégzése
Az 1-2. évfolyamokból minimum egy osztály, a 3-4. évfolyamokból minimum egy osztály,
illetve az 5-8. évfolyamokból minimum egy osztály részvételével kell egy rövid felmérést
elvégezni a gyermekek közúti közlekedési, közlekedésbiztonsági tudásszintjére
vonatkozóan, rögzített módszertan szerint. A minimálisan elvárt gyermeklétszám
pályázónként összesen 80 fő.
A felmérések arról szolgáltatnak információt, hogy milyen az iskola tanulóinak
közlekedési tudásszintje, illetve az országos eredmények összesítése korcsoportonként
és területi megoszlásban ad képet a gyermekek tudásáról, valamint
„biztonságtudatosságáról”.
A felmérés kérdőívei és a pedagógusok részére szóló útmutató a
www.eletuton.hu/palyazat weboldalon lesznek elérhetőek a beérkezett pályázatok
elbírálása után. A felméréseket az 1-2 évfolyamokban papír alapon, a 3-4 évfolyamokban
papír alapon vagy elektronikusan, az 5-8. évfolyamokban elektronikusan kell
lebonyolítani. A kérdőíveket a honlapon megadottak szerint érhetik el. Az online kérdőív
kitöltéséhez aktív internetkapcsolat szükséges. A kérdőíves felmérés maximum 30
percet vesz igénybe. A papír alapon kitöltött kérdőívek összesítését a honlapon található
online felületre kell felvinnie az iskola által kijelölt pedagógusnak vagy a pályázatban
megjelölt a közlekedésre nevelési kapcsolattartónak, a pedagógusok részére megadott
útmutató alapján. A kérdőíves felmérés eredményét a Közlekedéstudományi Intézet
feldolgozás után elérhetővé teszi a résztvevő intézmények számára a
www.eletuton.hu/palyazat honlapon.
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4.3. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
A formai szempontból megfelelő pályázat benyújtását követően a nyertes pályázók
előfinanszírozás formájában a támogatást megkapják. Az iskolák a forrás felhasználásával
elvégzik a két végrehajtandó tevékenységet (szülő-gyermek közlekedésbiztonsági
foglalkozás, közlekedésbiztonsági felmérés elvégzése).
A feladatok elvégzését követően a következő dokumentációt szükséges elkészíteni a
teljesítés igazolásához:
-

Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás:




-

Jelenléti ív (2. számú melléklet) – Minden foglalkozáson a mellékelt jelenléti ívet
alá kell íratni az összes résztvevővel (szülő, gyermek, pedagógus, közlekedésre
nevelési kapcsolattartó)
Beszámoló (3. számú melléklet) - a foglalkozás megvalósításáról a szakmai
beszámoló sablon segítségével minden pályázó egy, összefoglaló beszámolót
készít, amelyben minimum 1 foglalkozás tapasztalatait rögzíti, továbbá feltünteti
a közlekedésbiztonsági monitoring felmérés adatait és kapcsolódó megjegyzéseit.

Közlekedésbiztonsági monitoring felmérés elvégzése:


A papír alapon kitöltött kérdőívek összesítésének rögzítése elektronikusan a
www.eletuton.hu/palyazat weboldalon (az elektronikusan kitöltött kérdőívek
összesítése automatikus).

5. TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE
A „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység”
című pályázat 1. és 2. fordulójának lebonyolítására rendelkezésre álló pénzügyi forrás a
2014/2015 tanév II. félévére jelen pályázat keretében összesen 100.000.000 Ft
A támogatás az adatlap és a mellékletek hiánytalan kitöltése és beküldése esetén
automatikus, külön tartalmi bírálati folyamat nincs. A támogatott iskolák jogosultak a
pályázat második fordulójában való részvételre (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 2. forduló).
5.1. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA
A támogatható pályázatok száma 1813 db.
5.2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft. A
támogatás mértéke a pályázók számától függően növekedhet, a pénzügyi forrás a pályázók
között egyenlő arányban kerül elosztásra.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.
7

5.3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG EK KÖRE
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:






Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt
céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy
végrehajtásához.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos
piaci árat.
Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős
finanszírozás.
A projekt időszakában, a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban
merültek fel.

A projekt két fő tevékenységéhez, a szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás
lebonyolítása a szülői munkaközösség bevonásával, valamint közlekedésbiztonsági
monitoring felmérés lebonyolításához kapcsolódó elszámolható költségek köre a
következő:




irodaszer (papír, toll, nyomtatópatron, stb.)
postaköltségek
kis értékű közlekedésbiztonsági demonstrációs eszközök (tablók, KRESZ-táblák
oktatáshoz, demonstrációs tábla, stb.)

6. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A Pályázó által a pályázati adatlapon megjelölt, 2015.02.11.-2015. 04.10. közé eső időszak.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot online felületen kell benyújtani, a www.eletuton.hu/palyazat weboldalon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 02. 11. -2015. 02. 27.-ig folyamatos.

8. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, HIÁNYPÓTLÁS
-

A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó intézmény maradéktalanul teljesíti a
pályázati kiírásban szereplő kritériumokat.

-

Kizárásra kerülnek azon pályázó intézmények, amelyek valótlan, hamis adatokat
szolgáltatnak illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot
elhallgatnak.
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-

A pályázatok formai értékelését a Közlekedéstudományi Intézet végzi. A formai értékelés
során a KTI ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint:






a kért adatok hiánytalan megléte a pályázati adatlapon
aláírások megléte a pályázati adatlapon és a szülői munkaközösség nyilatkozatán
pecsétek megléte a pályázati adatlapon
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség van 2015. március 06.ig
A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban a KLIK
Elnökéhez kifogást nyújthat be.

A pályázat nem hiánypótolható befogadásának kritériumai:
Kritérium megnevezése

A pályázat megfelel / nem
felel meg a kritériumnak

A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges
pályázói körbe tartozik.
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a KTI a
támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a pályázat
beérkezésétől számított 7 munkanapon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a projektjavaslat
ismételt benyújtásának nincs akadálya kizárólag abban az esetben, ha a befogadási kritériumok
miatt került elutasításra.
A pályázat hiánypótolható támogathatóságának kritériumai:
Kritérium megnevezése

A pályázat megfelel / nem
felel meg a kritériumnak

Pályázati adatlap feltöltése minden adat pontos megadásával;
Pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat hiánytalan aláírások és
bélyegző megléte;
Közlekedésbiztonsági referens kijelölése a Pályázati adatlapon kapcsolattartási adatok megadása (e-mail cím);
Nyilatkozat feltöltése aláírással ellátva.

9. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA
A pénzügyi elszámolást minden egyes pályázó esetében az adott Tankerület végzi el a KLIK által
folyósított összeg terhére.
Az 5.3 pontban meghatározott elszámolható dologi kiadásokról szóló számlákról pályázónként
összesítő kimutatást (számlaösszesítőt) kell készíteni, amelynek, tartalmaznia kell az elszámolni
kívánt és a Támogatott által kiegyenlített számlák tekintetében
 a számlaszámot,
 a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám),
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a számla kiállításának idejét,
a számla teljesítési időpontját,
a fizetési határidőt,
a bruttó számlaértéket,
a kiadás szövegszerű megnevezését.

Az eredeti számlákra rá kell vezetni a következő szöveg közül az egyiket:
a) „A bizonylat teljes bruttó összege a ZG740009 kötelezettségvállalás azonosító számú
támogatási szerződés terhére került elszámolásra”, vagy
b) „A bizonylat összegéből …………,- Ft a ZG740009 kötelezettségvállalás azonosító számú
támogatási szerződés terhére került elszámolásra”
A Tankerületnek az összesítő kimutatásokat és az azokhoz tartozó – az előbbiek szerinti
szövegezéssel ellátott – számlák másolatait, valamint a kapcsolódó számviteli bizonylatok (pl.
kiadási pénztárbizonylat) másolatait meg kell küldeni a KLIK Központnak és a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium – Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályára (Postacím: 1440
Budapest, Pf. 1).
Amennyiben a Tankerület pályázóinak a folyósított pályázati összegből visszafizetési
kötelezettsége keletkezik azt a KLIK központon keresztül kell bonyolítani az alábbiak szerint:
-

A költségek kizárólag jelen útmutató 6. pontjában meghatározott támogatási időszakban
számolhatóak el.

-

Az elszámolás másolatát elektronikus úton megküldi a KLIK központ
penzugy@klik.gov.hu címre, egy kísérőlevéllel, melyben rendelkezik az összeg sorsáról,
megjelölve a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát, fogadó ERA kódját és amennyiben van
az ÁHT-i azonosító számát

-

A támogatási összeg fel nem használt részét vissza kell fizetni. A visszafizetési
kötelezettséggel terhelt összeget visszautalja a KLIK központ 10032000-0032930700000000 számú számlájára.

A KLIK központ továbbítja a pályázatkiírójának a visszafizetési kötelezettséggel terhelt összeget.

10. TOVÁBBI PÁLYÁZATI IN FORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos információk, a kapcsolattartás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Közlekedéstudományi Intézet és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosítottak.
Elérhetőségek:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Rendes Tamás
Projektmenedzser
Telefonszám: +36-1-795-4333
E-mail: tamas.rendes@nfm.gov.hu
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KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Tóth Viktória
Projektkoordinátor
Telefonszám: +36-1-371-5877
E-mail: toth.viktoria@kti.hu
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Név: Márkus Lajos
Tanügy-igazgatási referens
Telefonszám: +36-1-795-7525
E-mail: lajos.markus@klik.gov.hu
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11. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT ÁBRÁJA

1. forduló
2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
és Intézkedési Terv

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat beadása
általános iskolák

Előzetes formai vizsgálat

Pályázati
dokumentumok
kitöltése

Értékelés

Értesítés a pályázat
elnyeréséről

Általános iskolák
feladatok végrehajtása

Beszámoló benyújtása

12. MELLÉKLETEK:
1. számú Melléklet: Nyilatkozatok
2. számú melléklet: Jelenléti ív
3. számú Melléklet: Szakmai beszámoló
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1. számú melléklet
PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett, a 2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében megvalósuló „A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység
1.

forduló”

című pályázathoz kapcsolódó nyilatkozata.

Alulírott …………………………………………………, mint a ………………………………………………………
(közoktatási intézmény) képviseletére jogosult személyek nyilatkozunk, hogy
intézményünkben a pályázatban előírt tevékenységeket végrehajtom:
-

-

Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás lebonyolítása 1-4 évfolyamig,
minimum 1 osztály részvételével, minimum 15 gyermek és 15 felnőtt
hozzátartozó)
Közlekedésbiztonsági monitoring felmérés elvégzése (minimum 80 fő)
Szakmai beszámoló elkészítése

Kelt. …………………………………., ………….év…………..hó……….nap

Intézményvezető aláírása és bélyegzője
-------------------------------------------------Intézményvezető neve nyomtatott betűvel

Tankerületi vezető aláírása és bélyegzője
-------------------------------------------------Tankerületi vezető neve nyomtatott betűvel
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SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG NYILATKOZATA
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett, a 2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében megvalósuló „A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység
1.

forduló”

című pályázathoz kapcsolódó nyilatkozata.

Alulírott …………………………………………………, mint a ………………………………………………………
(közoktatási intézmény) szülői munkaközösségének elnöke nyilatkozom, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében „a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a közúti
közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1.
forduló” elnevezésű pályázat benyújtását támogatom és megvalósítását elősegítem.

Kelt. …………………………………., ………….év…………..hó……….nap

-------------------------------------------------------Szülői munkaközösség vezetőjének aláírása

-------------------------------------------------------Szülői munkaközösség vezetőjének neve
nyomtatott betűvel
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„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló” Jelenlét ív.

2.

számú Melléklet:
JELENLÉTI ÍV

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett, a 2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében megvalósuló „A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység
1.

forduló”

című pályázathoz kapcsolódó jelenlét ív.

Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás
Helyszín:
Időpont:
Foglalkozást tartó
(név, elérhetőség):

Intézmény adatai
Az intézmény OM
azonosítója:
Az intézmény
megnevezése:
Címe:
Évfolyam/Osztály:
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„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló” Jelenlét ív.

Név

Aláírás

E-mail cím

Hozzájárulok,
hogy a jövőben
információt
kapjak
közlekedésbiztonsági
programokról
(Igen/Nem)
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„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló”
– Szakmai beszámoló.

3.

számú Melléklet:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett, a 2014. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében megvalósuló „A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása - a
közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység
2.

forduló”

című pályázathoz kapcsolódó Szakmai beszámoló.
13. PÁLYÁZÓ ADATAI
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény megnevezése:
Címe:
Székhelyének megyéje:
Az intézmény vezetője:
Közlekedésre nevelési kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mailcíme:
Projekt kezdő időpontja:
Projekt befejező időpontja:

A projekt megvalósulása:

14. SZÜLŐ-GYERMEK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FOGLALKOZÁS LEBONYOLÍTÁSA
A foglalkozás időpontja:
Résztvevők száma, évfolyam:
Szakmai tapasztalatok:
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„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása - a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló”
– Szakmai beszámoló.

15. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI MONITORING FELMÉRÉS ELVÉGZÉSE
1.-2. évfolyam
3. -4. évfolyam
5.-8. évfolyam
Észrevételek, megjegyzések, tapasztalatok:

fő
fő
fő

A pályázatban vállalt tevékenységeket a fentiek szerint végrehajtottuk.
Kelt…………………………………., ………….év…………..hó……….nap

Intézményvezető aláírása és bélyegzője
-------------------------------------------------Intézményvezető neve nyomtatott betűvel

Tankerületi vezető aláírása és bélyegzője
-------------------------------------------------Tankerületi vezető neve nyomtatott betűvel
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