PÁLYÁZATI ADATLAP
az 1941. I/A Ösztöndíjra a
2018/2019. tanévre

Figyelem!
1. A pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre
válaszolnia kell!
2. 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:…………………………………………………………………….
Foglalkozás:……………………………..
Apja neve:
Állandó lakcíme:…………………………………………………………………….
Foglalkozás:……………………………..
3. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Tanulmányi átlag az előző tanév végén:
………….
Tanulmányi átlag az adott tanév félévében:
………….
4. A CSALÁD ANYAGI HELYZETÉNEK ISMERTETÉSE
Rendszeres havi jövedelmek és kiadások aránya
Milyen bevételei vannak a családnak, és milyen konkrét kiadások merülnek fel minden
hónapban?
Milyen más támogatásban részesülsz már? Pl. ösztöndíj, szociális támogatás stb.
Milyen mértékben segítene az ösztöndíj a család anyagi helyzetén?
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Mire szeretnéd fordítani az ösztöndíjat, mire tudnád felhasználni
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5. ESSZÉ
A. Mutasd be magad magyar nyelven a következő szempontok figyelembevételével!
(Maximum 300 szó)
 Család (Kérjük, röviden mutasd be családtagjaidat)
 Hobbi: sport, olvasás: könyvek-szerzőik, zene stb.
 Közösségek, barátok (Milyen közösségekbe jársz, mi a kedvenc időtöltésed a
barátaiddal?)
 Elért eredményeid /Versenyek, vetélkedők, nyelvtanulás-nyelvvizsga, stb.; a
közösségért végzett tevékenységek (diákönkormányzat, cserkészet, önkéntesség)
 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?
 Mire használnád fel az ösztöndíjat?






Hosszabbítási kérelem esetén: az előző pályázatod óta eltelt évet, eredményeidet
mutasd be.
- mire költötted az ösztöndíjat
versenyek, nyelvvizsga
élmények
tervek

B. Fejtsd ki véleményed az alábbi témák egyikéről (200-300 szó):
o A következő évtizedek legnépszerűbb foglalkozásait még nem is ismerjük
o Az otthontanulás avagy home schooling lassan átveszi az iskola szerepét
o A közösségi háló teljesen átalakítja a társasági és családi életet

Sárospatak,

---------------------------------------szülő

---------------------------------------pályázó

