
Nyertes Pályázatok 

HEFOP 2.1.6 – „A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése” c. pályázat, 

mely a településünkön működő közoktatási intézmények konzorciumi pályázata. Az 

intézményünk által felhasználható összeg: 3.942 eFt. 

HEFOP 3.1.3 – „Felkészülés a kompetencia alapú nevelésre a kisújszállási Városi 

Óvodai Intézményben” címmel önálló pályázatot írtunk és nyertünk. Az elnyert támogatás: 

4.000 eFt. Ezeknek köszönhetően az első évben 2 csoportban, azóta pedig már minden 

óvodánkban alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomagot, mely nagy 

segítségünkre van az óvodai integráció megvalósításában is.  

HEFOP 2.1.5 B – „Ahány gyermek, annyi út” címmel a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek integrált nevelésére vonatkozóan konzorciumban pályáztunk fenntartónkkal és a 

város több intézményével. Ezen pályázat kapcsán intézményünk 5.000 eFt támogatáshoz 

jutott. 

Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra  16/2007.(III.14.):  602 700 Ft 

       23/2008.(VIII.6.):  417 600 Ft 

       28/2009.(VIII.19.): 990 000 Ft 

      

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatai: 
Taneszközfejlesztés  

 2005.év:  406 eFt 

 2006.év:  270 eFt 

 2007.év: 397 eFt 

 2008.év:  960 eFt 

 2009.év:  350 eFt 

Óvodai IPR támogatás  

 2007.év:  4.863.500 Ft 

 2008.év:  4.863.500 Ft 

 2009.év: 2.226.464 Ft 

 2010.év: 2.086.000 Ft 

HEFOP 3.1.3/B „Kompetencia alapú oktatás eszközi feltételeinek megteremtése a 

   kisújszállási Városi Óvodai Intézményben” - Kompetencia alapú  

   oktatás eszközi feltételeinek megteremtése a kisújszállási Városi Óvodai 

   Intézményben -4.000.000 Ft 

TÁMOP 3.1.4-08/2   „Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási 

   iskoláiban” A kompetencia alapú komplex óvodai programcsomag 

   bevezetése a Petőfi Óvoda Pitypang csoportjában – új tanulásszervezési 

   eljárások bevezetése – 6 507 eFt 



TÁMOP 3.3.3-08/1   „Kéz a kézben „(Konzorciumi pályázat- Kossuth Iskola a főpályázó) 

Az óvoda – iskola  átmenet támogatása, hospitálások szervezésével, 

műhelymunkák szervezése, HHH gyermekek részére szervezendő 

„Gólyafióka” tábor      5.166.000 Ft 

TÁMOP 3.1.7-11/2 „Az élet kihívás – fogadd el!”címmel, a Referencia intézmények 

országos hálózatának kialakítása és felkészítése    3.000.000 Ft 

 

„ZÖLD ÓVODA” címek:  Pitypang Óvoda 2009. 

     Petőfi Óvoda   2010. 

 

Közreműködőként: 

TÁMOP 3.2.3/08/2 „Itt mindenkire szerep vár ” 

TÁMOP 3.2.11/10 „Az egészségesebb gyermekeinkért” 

TÁMOP 3.2.11 /10„Van új a nap alatt” 

 

 

 


