TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 2018/19
PÁLYÁZATI ADATLAP
Név: ………………………………………………….

Bíráló bizottság:

Osztály: ……..…..
szeptember 1 – október 31.

november 1 – január 25.

január 28 – március 15.

□

□

□
Negyedévente
maximálisan
elszámolható
pontszám

Szempontok

március 16 - április 30./
május 31.

Elért
pontszám

□

Aláírás

TANULMÁNYI EREDMÉNY
(az időszakra vonatkozó jegyek átlaga × 20) max.
100 pont
ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK
kerületi I. hely

5 pont

pont

fővárosi I. hely

10 pont

pont

II. hely

8 pont

pont

III. hely

5 pont

pont

országos I. hely

15 pont

pont

II. hely

10 pont

pont

III. hely

7 pont

pont

maximum

25 pont

(szaktanár)

DICSÉRETEK (közösségi munka, házi és egyéb versenyek)
szaktanári

5 pont

pont

osztályfőnöki

10 pont

pont

igazgatói

15 pont

pont

maximum
25 pont
RENDSZERES GYÜLEKEZETI /EGYHÁZI SZOLGÁLAT
Megnevezés: ……………………………………………..
……………………………………………………………
Az érettségihez szükséges közösségi szolgálat itt nem
számolható el.

15 pont

pont
(lelkész aláírása)

NYELVVIZSGÁK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
közép fokú nyelvvizsga

10 pont

pont

felső fokú nyelvvizsga

20 pont

pont

közép szintű előrehozott érettségi vizsga (jó, jeles)

10 pont

pont

emelt szintű előrehozott érettségi vizsga (jó, jeles)

20 pont

pont

maximum
60 pont
JAVÍTÁS MÉRTÉKE
évvégi/félévi átlag - időszak átlaga

25 pont
maximum

ÖSSZESEN:

Dátum: ___________________

(szaktanár)

pont

25 pont
250 pont

A tanuló aláírása: _____________________________

SEGÍTSÉG
A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ:
1.
tanulmányi eredmény: az adott időszak tanulmányi átlagának kiszámítását 5-8. évfolyamon az ösztöndíj
bizottság végzi, 9-12. évfolyamon a diák, amelyet a mozanapló alapján a bizottság ellenőriz.
2.
tanulmányi versenyek: a tanulmányi versenyeken elért eredményeket a szaktanár pontozza és ellenjegyzi.
3.
dicséretek: országos, területi és iskolai versenyeken elért jó eredményt a szaktanár/osztályfőnök/igazgató
dicsérettel jutalmazhatja; iskola képviselete, közösségi munka: pl. gyülekezetlátogatás, szereplés rendezvényeken,
kórus, osztályközösségért végzett kiemelkedő munka stb.
4.
rendszeres gyülekezeti/egyházi szolgálat: a szolgálat megnevezése, a lelkész aláírása szerepeljen; az
érettségihez szükséges közösségi szolgálat itt nem számolható el.
5.
nyelvvizsgák és érettségi vizsgák: a nyelvvizsga bizonyítvány és az érettségi eredményét igazoló
dokumentum fénymásolata mellékelendő.
6.
a javítás mértéke: az előző tanév végi vagy félévi átlag valamint az adott időszak átlaga feltüntetendő, a
számítást a bizottság végzi.

A nyeremények összege:
Tanulmányi ösztöndíj:
5-8. évfolyam: I. helyezett: 100.000 Ft; II. Helyezett: 70.000 Ft III. Helyezett: 40.000 Ft
9-12. évfolyam: I. helyezett: 150.000 Ft; II. helyezett: 100.000 Ft; III. helyezett: 50.000 Ft
Kollégiumi ösztöndíj:
5-8. évfolyam: I. helyezett: 50.000 Ft
9-12. évfolyam: I. helyezett: 75.000 Ft

Az összeg felhasználható....






iskola által szervezett külföldi tanulmányútra és/vagy
iskola, gyülekezet által szervezett nyári táborra, sport táborra és/vagy
tanulást segítő könyvekre, digitális és egyéb eszközökre és/vagy
nyelvvizsga díjra vagy előkészítő tanfolyamra és/vagy
(előzetes egyeztetés után) kulturális rendezvényekre

