Tájékoztató az állami ösztöndíjról
Az szakképzési törvény 59. § szerint ösztöndíjra jogosult a technikumi és a szakképző iskolai
tanuló a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben.
Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.
Az ösztöndíj havonkénti összege
A 2020. január elsején érvényes minimálbér (161 000 Ft) alapján:
ÁGAZATI ALAPOKTATÁS
(technikum 9-10. évfolyam és 13. évfolyam I. féléve,
szakképző iskola 9. évfolyam)
Technikum

5%

8 050 Ft

Szakképző iskola
10%
16 100 Ft
SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS
(technikum 11. évfolyamtól és 13. évfolyam 2. félévétől, ha a tanulónak nincs
munkaszerződése
szakképző iskola 10. évfolyamtól, ha a tanulónak nincs munkaszerződése)
2,00-2,99

5%

8 050 Ft

3,00-3,99

15%

24 150 Ft

4,00-4,49

25%

40 250 Ft

4,5-5
35%
56 350 Ft
Ösztöndíjra az elsőszakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevőtanuló jogosult.
A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték.
Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.
Az ösztöndíj folyósítása az eKréta rendszer alapján történik, ezért nagyon fontos a hiányzások naprakész vezetése – igazolása.
Az ösztöndíj kifizetése utalással történik, az eKrétába berögzített folyószámlára. A folyószámlaszám rögzítése az eKrétába a gondviselő feladata és felelőssége. A Kréta rendszerben a törvényes képviselő az iskolától kapott bővített jogosultság alapján a GONDVISELŐ
rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető Saját adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait. A ceruza ikonra kattintva kezdhető meg a szerkesztés, majd a Mentés
gomb segítségével rögzülnek a felvitt adatok.
Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a
regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második
hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június
hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

