
A SÁROSPATAKI 1941 I/A ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

 

A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE 

 Az 1941 I/A Ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 1941 őszén kezdték 

meg tanulmányaikat gimnáziumunkban. 

A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai biztosítják saját forrásból, illetve más haj-

dani diákok és az iskola külföldi barátai. Az ösztöndíjprogram sem magyar, sem külföldi részről nem kap sem 

kormány-, sem intézményi anyagi támogatást. 

Az alapítvány létrejötte óta több mint 600 ösztöndíjat folyósított.  

  

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ LEÍRÁSA ÉS CÉLJA 

 

 A program célja olyan, két tanítási nyelvű osztályba járó diákok gimnáziumi tanulmányainak támoga-

tása, akik kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot. Felismerve azt, hogy a gyermekeik taníttatása 

egyre jelentősebb terheket ró a családokra, különös figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akiknek különös-

képpen javára szolgálhat anyagi segítségünk. 

Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítja az alapítvány. Az ösztöndíj egy tanévre szól, de meg-

hosszabbítható, feltéve, ha az ösztöndíjas diák tanulmányi eredménye, magatartása és anyagi rászorultsága válto-

zatlan marad.  

 Az 1/A Ösztöndíj Alapítvány egyéb rendelkezéseivel, valamint az adományozók kívánalmaival össz-

hangban az Ösztöndíjbizottság az ösztöndíjra kizárólag tanulmányi eredményük, személyes érdemeik, illetve 

anyagi rászorultságuk alapján választja ki a diákokat.  

A pályázaton két, egymáshoz hasonló eredményt elérő tanuló esetén a szociális háttér vizsgálata 20%-os 

súllyal kerül beszámításra. 

 

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 

 

Azon tanulók pályázhatnak, akik:  

 a gimnázium két tanítási nyelvű képzésében vesznek részt, és a 10., 11. vagy 12. évfolyamon tanulnak.  

 legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el az előző év végén és az adott év félévében (az angol nyelv-

ből szerzett jegy 4-es vagy 5-ös) 

 

 

A PÁLYÁZAT MENETE 

 

 1./ A gimnázium igazgatója hirdeti meg az ösztöndíjakat 2013. december 21-ig. 

 2./ Az elektronikus formátumban kitöltött Pályázati adatlapot a pályázók legkésőbb 2014. január 31-ig  

elküldik az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre. Ugyanezen dátumig a pályázatok kinyomtatott és aláírt 

példányát leadják az osztályfőnöküknek, aki továbbítja azokat Kiss Norbert tanár úrnak. 

 3./ Az Ösztöndíjbizottság áttekinti az anyagot, és a pályázókkal egyenként találkozik 2014 tavaszán egy 

angol nyelven történő szóbeli interjún. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizott-

ság. 

 4./ A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2014. június 1-ig írásbeli értesítést is kapnak.  

 

 

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 a pályázatokat elektronikus és papír formátumban is le kell adni 

 a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány 

facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról 

 a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell 

 a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek 

 

     

 

SÁROSPATAKI 1/A ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

az 1941. I/A Ösztöndíjra a 2014/2015. tanévre 

 
Útmutató a pályázat elkészítéséhez: 

 

 a pályázatokat elektronikus (PDF) formátumban el kell küldeni az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com 

címre, egy kinyomtatott és aláírt példányát pedig leadni az osztályfőnöknek 

 a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány 

facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról 

 a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell 

 a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek 

 

 

1. A pályázó tanuló adatai: 

Név:……………………………………   osztály:…… /…… 

 

Születési adatok:…………. év……  hónap ……. nap    

 

Állandó lakcíme:……………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Tel:……………………………  

Mobil:………………………… 

E-mail:………………………. 

 

Internátusi cím:………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..       

Tel:…………………………………                  

Mobil:………………………… 

E-mail:………………………. 

  

 

2. Szülők/nevelőszülők adatai: 

Anyja neve/leánykori neve: ……………………………………………..  

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………….. 

Mobil:………………………………. 

E-mail:…………………………………. 

Apja neve: 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………….. 

Mobil:………………………………. 

E-mail:…………………………………. 

 

3. Tanulmányi eredmények: 

Tanulmányi átlag az előző tanév végén:  …………. 

Tanulmányi átlag az adott tanév félévében:  …………. 

 

 

 

mailto:1a.osztondij.alapitvany@gmail.com
http://www.1a.hu/


 3 

4. A család anyagi helyzetének ismertetése 

(Szülők/nevelőszülők foglalkozása, testvérek száma/foglalkozása.  

Rendszeres havi jövedelmek és kiadások aránya 

Milyen más támogatásban részesülsz már? Pl. ösztöndíj, szociális támogatás stb.  

Milyen mértékben segítene az ösztöndíj a család anyagi helyzetén? ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mutasd be magad angol nyelven a következő szempontok figyelembevételével! (Mini-

mum 300 szó) 

 Család 

 Hobbi: sport, olvasás: könyvek-szerzőik, zene stb. 

 Elért eredményeid /Versenyek, vetélkedők, nyelvtanulás-nyelvvizsga, stb.; a közössé-

gért végzett tevékenységek 

 Terveid: Továbbtanulásai terveid: Hol szeretnél továbbtanulni a gimnázium befejezése 

után? Miért? Milyen terveid, elképzeléseid, reményeid vannak a jövőre vonatkozóan? 

Mit szeretnél elérni – 15-20 év eltelte után – az általad választott szakma terén?   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárospatak, 2014. 

 

----------------------------------------    ------------------------------------------ 
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 szülő        pályázó 


