PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az „Schneller István Alapítvány” kuratóriuma az aktuális tanévre pályázatot
hirdet a gimnázium tanárai, diákjai és diákcsoportjai számára az alábbiak
szerint:
Pályázati kategóriák (az alapító okiratban megjelölt célokhoz kapcsolódóan):
I. kategória: Tanulmányi ösztöndíjak, kutatások, tehetséggondozás
II. kategória: Diákok vagy diákcsoportok tanulmányi célú kirándulásokon, utazásokon való
részvételének támogatása illetve művészeti és sporttevékenység
III. kategória: Rászoruló és arra érdemes diákok oktatásban való részvételének segítése.
IV. kategória: Tanári közreműködés

Elbírálás:
Az alapítványi támogatások az erre rendszeresített csoportos és egyéni pályázati űrlapokon
(adatlapokon) igényelhetők.
Pályázni az év folyamán 4 ciklusban lehet.
A kiosztásra kerülő összeg max. 5 millió forint.
Az egyes ciklusok zárási határideje:
1.
2.
3.
4.

ciklus: adott év. április 30.
ciklus: adott év. május 30.
ciklus: adott év. szeptember 30.
ciklus: adott év. november 10.

Egy tanuló két pályázatot adhat be tanévenként az I. és II. kategóriában, míg a III.
kategóriában nincs erre vonatkozó megkötés. A pályázatokat a megfelelő költségvetés
csatolásával pályázati adatlapon kell leadni az adott ciklusok zárási határidejéig a titkárságon,
a számlákra vonatkozó tudnivalókról érdeklődni lehet az alapítvány honlapján megadott
információk alapján.
Az űrlap (adatlap) kapható elérhető a titkárságon, kérhető az osztályfőnököktől illetve
letölthető az iskola honlapjáról.
Határidő után beérkezett pályázatok automatikusan a következő ciklusban kerülnek
elbírálásra.
A kuratórium a zárási határidőt követően minden pályázathoz megjelölheti, hogy milyen
ajánlások beszerzését tartja még szükségesnek és ezt közli a pályázókkal. Az ajánlások
beszerzésére egy hét áll a pályázók rendelkezésére, s ezt követően három héten belül a
Kuratórium meghozza döntését az egyes pályázatok támogatásáról.
A nyert összeggel legkésőbb adott év december 2-ig kell elszámolni, kizárólag az adott évi
számlákkal.

I. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ, KUTATÁSOK,
TEHETSÉGGONDOZÁS
Az „Schneller István Alapítvány” kuratóriuma pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíjra,
kutatásokra, tehetséggondozásra (pl. konferencia, tudományos rendezvény stb.) való
részvétel támogatására azon tanulók számára, akik az adott tanévben a gimnázium diákjai
voltak. A megpályázható összegek: 20 000 Ft, 15 000 Ft, 10 000 Ft.

I. PÁLYÁZATI LAP
Név:
Osztály:

Eredmények
A pontértékek után nevezze meg pontosan az eredményt! A pályázati lap mellé
csatolja az eredményeket igazoló dokumentumok másolatát, vagy az
osztályfőnök aláírásával hitelesítse!
Szempontok
Tanulmányi
eredmény
Versenyeredmények
Magatartás
Szorgalom
Közösségi munka
Szociális helyzet
Nyelvvizsga
Kutatási
vagy
tehetséggondozási
program
alapján
lásd 2. számú űrlap
Egyéb

Adható
(maximum)
10 pont

Konkrét
eredmény

Kapott pont

12 pont
10 pont
10 pont
12 pont
6 pont
4 pont
12 pont

5 pont

………………………………………………..
Osztályfőnök
……………………………………………….
Tanuló

A pályázat benyújtásának feltétele minimum 15 pont
A tanulmányi eredmény az elmúlt 4 félév átlaga alapján: 5, 00= 10 pont, 4,10= 1
pont
Közlönyös Versenyeredmény: Megyei 1-3 helyezés 2 pont. Országos döntőben 6-10
hely 7 pont, 2-5 hely 9 pont, 1. hely 12 pont. Az OKTV 1-10 hely 12 pont, 11-20 hely
9 pont, 21-30 hely 7 pont.
Magatartás, szorgalom a pedagógia programban és a házirendben megfogalmazott
feltételek szerint az osztályfőnök elbírálása alapján
Közösségi munka, szociális helyzet az osztályfőnök elbírálása alapján

A tanulmányi és versenyeredmények közül csak a pályázat évében elértek
vehetők figyelembe. A nyelvvizsgaeredmények minden évben beszámíthatóak.
Egy adott nyelvből csak egy, a legmagasabb szintű bizonyítvány értékelhető.
A kutatási vagy tehetséggondozási programot csatolni kell (lásd 2. sz. űrlap)!

2. számú űrlap (kutatás, tehetséggondozás)
A Schneller István Alapítvány támogatására
Pályázható összeg maximum 20 000 Ft / fő.
1. A program címe, megnevezése:
2. Időtartama:

helye:

3. A pályázó
neve:

osztálya,
beosztása:

4. A program teljes költsége:

Az igényelt támogatás:

lakcíme:

5. A program rövid leírása, célja:

6. A támogatás felhasználásának tervezett módja, az igénylés indoklása:

7. A pályázatot támogató tanár véleménye

………………………………………………..
Osztályfőnök
………………………………………………….
Tanuló

Dátum:
A kuratórium döntése:

Aláírás:

II. Csoportos pályázati űrlap
A Schneller István Alapítvány támogatásának igényléséhez.
Pályázható összeg: maximum 5000 Ft/fő
A program címe, megnevezése:

Időtartama:

Helye:

Résztvevők száma
diák (a jellemző korosztály):
egyéb:

tanár:

végzett diák:

A program rövid leírása:

A program teljes költsége

szállás:

utazás:

étkezés:

egyéb:

összesen:

Az 1 főre jutó költség: ……………….
Az igényelt támogatás (célja, összege):
Kérjük, hogy az igényelt támogatásokat részletesen tüntesse fel!

egyéb kísérők:

A programfelelős neve:

Lakcíme:

Dátum:

Aláírás:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beérkezés sorszáma:
Dátuma:

III. Pályázat
Pályázati feltételek: Rászoruló és arra érdemes diákok részére
Schneller István Alapítvány

A pályázat célja:

tankönyv, szótár, szakkönyv, egyéb taneszköz vásárlása, ruházati
vagy sportcikk beszerzése, tanulmányi kirándulás, nyelvtanfolyam, nyelvvizsga költségeinek
támogatása, azon diákok részére, akik a kiírás feltételeinek megfelelnek.

A pályázat feltételei: azok a Bolyais diákok pályázhatnak, akik a fenti célra kérnek
támogatást és családjuk anyagi helyzete dokumentálhatóan, jogosultságot mutat.
Jogosultak:
1. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, határozat alapján.
2. A tartósan beteg tanulók, orvosi szakvélemény alapján
3. Nagycsaládos tanulók (több Bolyais testvérek esetében csak egy tanuló), családi
pótlék kiutalását igazoló dokumentum alapján
4. Sajátos Nevelésű Igényű Tanuló (SNIT), aki a tanulási képességet vizsgáló
bizottság szakhatározatával rendelkezik
5. Minden egyéb esetben, amikor a tanuló családjában, dokumentálhatóan, időszakos
anyagi gond jelentkezik (szülők válás, haláleset, munkanélküliség…)
A pályázat beadásához szükséges legalább egy támogató pedagógus véleménye
(osztályfőnök, szaktanár, ifj.véd. felelős,), amely tartalmazza a pedagógiai és a szociális
érveket.
A pályázatot a megfelelő dokumentumok mellékelésével, pályázati űrlapon kell leadni.
A pályázatot a pályázati ciklus zárásáig el kell juttatni az alapítvány elnökéhez.(Baranyai
József tanár úrhoz)

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- Az első jogosultsági kategóriába tartozó tanulók tankönyv,……… költségeit az
alapítvány teljes mértékig támogatja, tanuló nevére írt számla ellenében.
- A második-ötödik kategóriában lévő tanulók támogatási összegéről a Schneller
Alapítvány kuratóriuma dönt.
- A határidő után érkező pályázatok automatikusan a következő ciklusban lesznek
elbírálva.
- A hiányzó dokumentumok miatt a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázat eredményéről a pályázót írásban vagy osztályfőnökön keresztül szóban
értesíti a kuratórium.

Schneller István Alapítvány

Pályázati űrlap: rászoruló és arra érdemes diákok részére
A pályázó neve, osztálya:
A kért támogatás összege:
A kért támogatás célja:

A támogatás kérésének indoklása:

A támogatás jogosultságát igazoló dokumentumok megnevezése: ( a
pályázat a dokumentum mellékelésével érvényes)

A pályázatot
(beosztása):

véleményező

pedagógus

állásfoglalása,

Dátum:
………………………………………..
A pályázó aláírása
…………………………………………
A szülő aláírása
………………………………………………..
osztályfőnök
A megítélt támogatás összege:

aláírása

IV. Pályázat
A Schneller István alapítványi támogatásért

Tanári közreműködés
Iskolai programokat, rendezvényeket, kutatásokat, tehetséggondozást, művészeti és sporttevékenységet,
közép- és felsőoktatásba való felvételt biztosító tudásszint elérésére, az általános műveltség megszerzésére
való felkészítést, az egészséges életmód, az emberek közötti együttműködés elsajátítását, az uniós
projektekbe való bekapcsolódás lehetőségét stb. célzó programokat támogat, pályázatokat ír ki. A
személyiségelmélet pedagógiai rendszerét figyelembe véve, az iskolai gyakorlatban kipróbálva keres a
fentiekhez megoldásokat a tanulói, a nevelői személyiséget is figyelembe vevő oktatási tartalmak és
módszerek kidolgozására. A fentiek érdekében az iskolai programokhoz, a továbbképzésekhez, a
kutatásokhoz, a felkészítő programokhoz támogatást elsősorban a gyakorlati képzésben résztvevő
pedagógusok és a programokban részt vevő gyakorló iskolai tanulók, főiskolai hallgatók számára biztosít.

Űrlap: A fenti célokkal összefüggő pedagógia tevékenység támogatásához
1. A program címe, megnevezése:
2. Időtartama:

helye:

3. A pályázó
neve:

beosztása:

4. A program teljes költsége:

Az igényelt támogatás:

lakcíme:

5. A program rövid leírása, célja:

6. A támogatás felhasználásának tervezett módja, az igénylés indoklása:

Dátum:
A kuratórium döntése:

Aláírás:

