„Bolyai” Iskolai Alapítvány
2017/18 (132.) tanév
Tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A „Bolyai” Iskolai Alapítvány
Kuratóriuma ösztöndíj pályázatot hirdet
Tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére
a 2017/18 (132.) tanévre
I.

„Kiváló tanuló” ösztöndíj 3 fő részére

A tanulmányi ösztöndíj időtartama: 5 hónap (2018. február – június)
A tanulmányi ösztöndíj összege: havi 5.000,- Ft 5 hónapon keresztül.
A pályázaton való részvétel feltétele a 2017-18 (132.) tanév végén elért 4,50-nél
jobb tanulmányi átlag.
A pályázók közötti rangsor alapja a tanulmányi átlag.
Egyező tanulmányi eredmény esetén figyelembe kell venni:
 tanulmányi versenyeken való részvételt az adott, vagy az előző tanévben,
illetve ezek eredményét
 osztály vagy iskolai szintű közösségi munkában való részvételt
Kizárja magát a pályázatból az a tanuló, akinek igazolatlan mulasztása van.
A pályázat tartalmazza
 a pályázó személyes adatait (név, születési dátum, lakcím, osztály)
 az elért tanulmányi eredményét
 iskolai versenyeken elért eredményeit (a tanév során kiegészíthető)
 iskolán kívüli versenyeken elért eredményeit (a tanév során kiegészíthető)
 közösségi munkájának ismertetését
 osztályfőnöke véleményét és támogató nyilatkozatát
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II.

„Kiemelkedően javító tanuló” ösztöndíj 3 fő részére

A tanulmányi ösztöndíj időtartama: 5 hónap (2018. február – június)
A tanulmányi ösztöndíj összege: havi 3.000,- Ft 5 hónapon keresztül.
A pályázaton az a tanuló vehet részt, akinek a félévi tanulmányi átlaga elérte a 3
egészet, és a tanév végére legalább 0,5-t javít. Annak a tanulóknak, akinek a
félévi tanulmányi eredménye elérte a 3,9-t, a 0,5-es javítás nem feltétele a
pályázaton való részvételnek.
A pályázatok elbírálásának szempontja kizárólag a javítás mértéke. A javítások
mértékének összehasonlításakor a súlyozott átlagot vesszük figyelembe. A
pályázók közötti rangsor alapja a súlyozott tanulmányi átlag.
A súlyozott tanulmányi átlagot úgy számítjuk, hogy a félévi és az év végi
tanulmányi eredmények átlagát megszorozzuk a javítás mértékével. (Lásd a
mellékelt táblázatot.)
A pályázat tartalmazza:
 a pályázó személyes adatait (név, születési dátum, lakcím, osztály)
 a 2017/18-es tanév első félévének tanulmányi eredményét
 a második félév tanulmányi eredménye 2018. június 15. után, utólag kerül
a pályázatba
Mindkét pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.
Minden pályázó csak egy pályázaton nyerhet.
A pályázatot az alapítvány kuratóriumának címezve az iskola titkárságán kell
benyújtani 2018. április 15-én 14,00 óráig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.
A tanulmányi ösztöndíjak a tanévzáró ünnepélyen egy összegben kerülnek
kifizetésre.

Budapest, 2018. január 12.
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