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P ÁLYÁZATI F ELHÍVÁS
Tisztelt Osztályfőnök!
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány nevében, felhívjuk az Ön és diákjai
figyelmét a következő pályázati lehetőségre:
Pályázat megnevezése:
KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYÉRT ADHATÓ ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT
Pályázat célja:
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása
Kiírás dátuma:

2019. április 16.

Pályázatok benyújtásának határideje:

2019. május 9.

Pályázati kritériumok:
A pályázó:
- tanulmányi átlaga (a tárgyévben elért év végi eredmény) alapján az osztály tanulmányi
rangsorának első 25%-ába tartozik,
- nem volt igazolatlan órája,
- nem részesült osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb fegyelmező intézkedésben,
- nem indult ellene fegyelmi eljárás,
- házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsít,
- nem részesül Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban.
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 (elektronikus formában is),
pályázatok és az összesítő átadása az Alapítvány Ügyvezető Szervezetének.

Figyelem!
Kérjük határidőre, a megadott formátumban és terjedelemben előkészíteni a pályázók anyagait!
A pályázat 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 hirdetményben közli (faliújságra
kihelyezve) 2019. május 20-ig.
Az elutasításról nem értesíti a Pályázót az Alapítvány. A bírálatot követően a
pályázatokkal kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.
Paks, 2019. április 16.
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Tanulói Ösztöndíj Pályázati Lap
KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYÉRT
ADHATÓ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
A pályázó adatai:
Név:
Évfolyam/osztály:
Lakcím
Anyja születési neve:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………..…………………………………………..

Születési hely:

……………………………………..……………………..

Születési idő:

… … év ……………… hó …… nap

Adóazonosító jel:
TAJ szám:

-

-

Bankszámlaszám *:
*Bankszámla számot kötelező megadni! (2x8 vagy 3x8 számjegy) Bankkártya szám nem elfogadható! A
megadott számla számra történik a banki utalás (pozitív elbírálás esetén)!

Az ösztöndíj pályázat pályázási alapja:
A tanulmányi átlag: ……………..
Kiegészítő információk:
-

országos szintű, tanulmányi, és/vagy sportversenyen elért eredmény: ………………… ..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

-

diák- és szabadidősportban versenyzőként való részvétel: …………………………………
………………………………………………………………………………………………..
A PÁLYÁZATI LAP HIÁNYOS VAGY VALÓTLAN ADATOKKAL VALÓ KITÖLTÉSE ESETÉN A
PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN!
Hozzájárulok, hogy a pályázatomra indult eljárásban a személyes adataimat a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679. Európai Parlament és a Tanács
(EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 4-6. § szerint kezeljék. Az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Személyes adataim kezelése tárgyában teljes körű tájékoztatást kaptam.

Paks, ….…. év …………………… hónap … nap
pályázó aláírása

szülő (gondviselő) aláírása
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