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PÁLY ÁZATI FELH Í VÁS
Tisztelt Osztályfőnök!
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány nevében, felhívjuk az Ön és diákjai figyelmét a
következő pályázati lehetőségre:
Pályázat megnevezése:
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Pályázat célja:

Diákok támogatása szociális helyzetük alapján

Kiírás dátuma:

2018. október 9.

Pályázatok benyújtásának határideje:

2018. november 8.

Pályázati kritériumok:
-

A pályázó:
szociálisan rászorult,
nem mulasztott igazolatlanul tanórát,
nem részesült osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb fegyelmező intézkedésben,
nem indult ellene fegyelmi eljárás,
a házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsít
az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,50-t.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke mérlegelési jogkörében eljárva egyedi, méltányossági döntések
meghozatalára jogosult, amely során olyan pályázó részére is megítélheti a szociális ösztöndíjat, akinek
az előző tanév végi tanulmányi átlaga nem éri el a 3,50-t, de ismert körülményei alapján az ösztöndíjra
szociálisan rászorult és kérelmét az osztályfőnök – írásban, indokolással ellátva- támogatja.
Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján elkészítettük azon formanyomtatványokat, melyek segítséget
nyújtanak a pályázatok összehasonlításához és értékeléséhez. Az eredményes munka érdekében kérjük
az Ön közreműködését, az alábbi feladatokban:
-

pályázati lapok kiadása és begyűjtése,
pályázatok sorrendbe rendezése (rangsorolása indoklással),
pályázatok osztály szintű összesítése, információk felvezetése,
pályázatok és az összesítő átadása az Alapítvány Ügyvezető Szervezetének.

Figyelem!
Kérjük határidőre, a megadott formátumban és terjedelemben előkészíteni a pályázók anyagait!
A pályázat a határidőn túli leadás, vagy hiányos kitöltés esetén érvénytelen!
Amennyiben a megadott formátumban és terjedelemben nem áll rendelkezésre a pályázati anyag,
akkor kimarad az értékelésből (Pl.: bankszámla szám, tanulmányi átlag, rangsor hiánya) és a
pályázat automatikusan elutasításra kerül!
Az elfogadott pályázat pályázóinak listáját az Alapítvány - a személyiségi jogok figyelembevételével –
az érintett osztályfőnökökkel elektronikus úton közli.
Az elutasításról nem értesíti a Pályázót az Alapítvány!
A bírálatot követően a pályázatokkal kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.
Paks,2018. év október hónap 9. nap
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