Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!
A vastagon bekeretezett részt a Közalapítvány tölti ki!

Érkezett:

Rögzítő:

Ellenőrző:

Sorszám:

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP
KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE

A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
–
–
–

bizonyítvány, törzslap, vagy ellenőrző fénymásolatát, az iskola által hitelesítve,
sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,
versenyeredményekről hitelesített másolatot.
FIGYELEM!
HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!
HIÁNYOS, HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL!

A kitöltött adatlapon található információkat a Közalapítvány az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben leírtaknak megfelelően,
szigorúan bizalmasan kezeli. A Közalapítvány az adatokat kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja,
mások számára nem teszi hozzáférhetővé.

I.A pályázó adatai:

A pályázó neve: …………………..……………………
Születési hely:…………..…………év/hó/nap:………………………anyja leánykori neve: ……………………...
Állandó lakcím: megye:………………………irányítószám:………….település név: ……..…………………….
(út, utca, tér):………………………………..…házszám, em.:…….…….……telefon:……………………………

Milyen típusú iskolába fog járni és hányadik osztályos lesz a 2014/20145-ös tanévben?
Kérjük, a megfelelőt húzza alá!
GIMNÁZIUM

9. évfolyam

10. évfolyam 11 évfolyam 12 évfolyam

SZAKKÖZÉPISKOLA

9. évfolyam

10. évfolyam 11 évfolyam 12 évfolyam

6 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUM

9. évfolyam

10. évfolyam 11 évfolyam 12 évfolyam

8 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUM

9. évfolyam

10. évfolyam 11 évfolyam 12 évfolyam

II. Tanulmányi átlaga: ……………………….
(Kiszámítása az utolsó sikeresen befejezett félév végi bizonyítványa alapján történik, melyben elégtelen osztályzat nem szerepelhet.
A magatartás és szorgalom osztályzatok nem számíthatók be!)

III. Oktatási intézmény adatai (ahol a 2014/2015-ös tanévet kezdi):
Igazolom, hogy ……………………………………….. ………………………………… tanuló intézményünk
nappali tagozatos tanulója
Az intézmény neve: …………………………………………………………………………………………………
Az intézmény adatai: megye: ………………………irányítószám: ……………település:………………………...
Út, utca, tér: …………………………………………házszám:…………………………………………………….
Telefonszám: 06/…..…../…………………………..…Fax: 06/………/…………………….……………………..

P:H

……………………………
intézményvezető

IV. A pályázathoz csatolt mellékletek felsorolása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Dátum: ……………………..2014. …………..hó ……..nap

……………………………………………..
szülő vagy gondviselő aláírása

……………………………………….
pályázó aláírása

Felhívjuk a pályázók és ajánlók figyelmét, hogy a hiányosan, pontatlanul kitöltött, le nem pecsételt
ajánlásokat a Közalapítvány nem fogadja el, azok hiányosnak minősülnek.

