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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tagozata pályázatot hirdet
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat célja a tanulás rangjának emelése és az iskolai közösségért végzett munka
ösztönzése.
A pályázatot évente ítéljük oda.
Az ösztöndíj elnyerésére pályázhatnak azok a 9. – 12. évfolyamon tanuló diákok, akik a
pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben minimum 4,5 – es átlagot értek el (a
magatartás és szorgalom jegyek az átlagba nem számítanak bele).
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a diák, aki:

-

tanulmányi és/vagy sportversenyeken eredményesen vesz részt

-

osztály- és iskolai közösségi munkában aktívan részt vesz

-

iskolán kívüli tevékenységével jelentősen emeli iskolánk hírnevét (pl. versenysportban
elért eredmény, kiemelkedő művészeti tevékenység)

-

az előző féléves tanulmányi eredményén jelentősen javított

-

nyelvvizsgával rendelkezik
és pályázatát az osztályközösség támogatja.

A pályázat elnyerésében kizáró ok:

-

a pályázati tanévben szerzett fegyelmi fokozat

-

a pályázat késedelmes benyújtása
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A fentieken kívül a pályázat benyújtásának feltétele az osztályfőnök, szaktanár, edző vagy
művészeti vezető igazolása a tanulmányi munkán kívüli tevékenységről.
A pályázat odaítélése:

-

a tanulmányi ösztöndíj a gimnáziumból a 2021/22. tanév 2. félévében 1 tanuló számára
ítélhető meg

-

a pályázat összege 35.000 forint/fő, amelyet a nyertes pályázó egy összegben kap meg
utalvány formájában. (Libri vagy Decathlon, saját választás alapján)

-

egy pályázó maximum kétszer nyerheti el az ösztöndíjat

-

a pályázathoz csatolni kell a pályázati adatlapot, motivációs levelet és az osztály írásbeli
támogatását. A pályázati adatlap letölthető az iskola honlapjáról (www.klebi.hu).

-

a pályázat benyújtásának határideje 2022. június 13. (hétfő) 12.00 óra

-

a pályázat leadásának helyszíne az iskolai titkárság

-

az eredményhirdetés 2022. június 24-én, a tanévzáró ünnepélyen történik

-

a pályázat elbírálásában részt vesznek az osztályfőnökök, az intézmény vezetőségének
képviselője, két szaktanár és véleményezési joggal az osztályokból erre a célra delegált
1 – 1 fő

Budapest, 2022. március 24.
Rósa Viktor
igazgató

