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 Mennyi a minimális diáklétszám? 

Minimum 10 diák egy intézményből. 

 

 Hogyan jelentkezhetek, ha nincs elég diák az intézményben (ha a 7. és 8. 

osztályból sincs összesen minimum 10 fő) ? 

Lehetőség van több intézmény együttes jelentkezésére. Ez esetben a részt vevő iskolák 

választása szerint közülük egy nyújtja be a jelentkezést, minden további iskola partnerként 

szerepel, melyhez partnerségi nyilatkozat(ok) kitöltése kötelező.  

 

 Hány kísérőtanár kísérheti a csoportot? 

10 diák esetén 2 kísérőtanár, de osztályonként maximum 3 pedagógus kísérheti a csoportot. 

Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet. 

 

 Mit fedeznek/tartalmaznak a programcsomagok? 

A programcsomagok teljeskörű ellátást biztosítanak a diákok és kísérő pedagógusaik számára: 

utazást, transzfert, biztosítást, ellátást, szállást, programokon való részvételt. 

 

 Meddig kell leadnom a jelentkezést, hogy elbírálásra kerülhessen? 

A jelentkezési időszakban minden hónap 20-ig beérkezésre kerülő elektronikus és postai úton is 

beérkezett jelentkezések minősülnek formailag elfogadottnak. A bírálat csak a postai és 

elektronikus úton való jelentkezés beérkezését követően kezdhető el. 

A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje jelen kiírás keretében 2019. szeptember 

20-a. 

 

 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a jelentkezéskor? 

A benyújtandó dokumentumok az alábbiak: 

o A jelentkező intézmény hivatalos nyilatkozata 

o Jelentkezési adatlap és mellékletei 

o Partnerségi nyilatkozat (amennyiben releváns) 

o Adatkezelési hozzájárulás 
 



 

 Milyen címre kell benyújtanom a jelentkezést? 

Az elektronikus beküldés módja: jardvegig@emet.gov.hu e-mail címre.  

Postai beküldés módja: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. 

 

 Ki írhatja alá a jelentkezéseket? 

A jelentkezési dokumentumok aláírására az intézmény hivatalos képviselője jogosult. 

 

 Mik a formai és tartalmi kritériumok? 

Formai és tartalmi kritériumok: 

 a jelentkező intézmény jogosult-e jelentkezés beadására; 

 a jelentkező dokumentumai elektronikusan és postai úton egyaránt megérkeztek:  

o jelentkező intézmény hivatalos nyilatkozata; 

o jelentkezési adatlap; 

o partnerségi nyilatkozat (amennyiben releváns); 

o adatkezelési hozzájárulás. 

 minden dokumentum hiánytalanul kitöltött és aláírásra került az intézmény hivatalos 

képviselője által; 

 választott programcsomag megjelölésre került; 

 utazásban részt vevő diákok száma megfelel a felhívásban megfogalmazottaknak 

 megengedhető számú kísérőtanár utazik a csoporttal 

Előnyben részesített: 

 40 fő feletti diáklétszám esetén 

 jelentkező települése hátrányos helyzetű település 

 hátrányos helyzetű tanuló részt vesz a kiránduláson 

 Határtalanul programba korábban bekapcsolódott az intézmény 

 

 Meddig lehet utazni? Mi a teljesítés végső határideje? 

Jelen felhívás keretében: 

A megvalósítási időszak kezdete:  2019. január 01. 

A megvalósítási időszak vége:  2019. december 31. 

Az utazások időpontját a jelentkezési lapon pontosan feltüntetni szükséges. Az utazások 

megvalósítása a jelentkezés beadásától számított 4 hónap elteltével lehetséges. 
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 Mi történik, ha kiesik egy diák? 

A jelentkezés benyújtását megelőzően szükséges egy tartaléklista összeállítása arra az esetre, ha 

az utazás időpontjára kiesne egy résztvevő diák. Kérjük, fokozottan ügyeljenek a vállalt létszám 

tartására. 

 

 Hogyan kell a beszámolót elkészíteni? 

A programba bevont intézmények hazatértüket követő 30 napon belül kötelesek 4-5 oldalas 

beszámolót készíteni, valamint fotódokumentációt megküldeni az EMET részére. A beszámolót 

kérjük hivatalos képviselő aláírásával ellátni. 

Emellett szívesen veszünk diákok által írt élménybeszámolókat, javaslatokat a megvalósítással, 

lebonyolítással kapcsolatosan, elégedettségi kérdőívünk kitöltését. 

 

 Mennyi ideig kell megőriznem a dokumentációt? 

Kérjük, a dokumentumokat 2027. december 31-ig őrizzék meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


