A SÁROSPATAKI
1941. I/A
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
Az 1941. I/A Ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 1941
őszén kezdték meg tanulmányaikat gimnáziumunkban. Az alapítók:









Nagytiszteletű Adorján Mária
a néhai Bárczay Gyula református esperes
a néhai Butykay István
Soós Gyula professzor
a néhai Nagytiszteletű Száz Béla
a néhai gróf Teleki Károly
a néhai Nagytiszteletű Tornallyay Márton
és Ambassador John W. Shirley

Egy osztálytalálkozó alkalmával elhatározták, hogy útjára indítanak egy kezdeményezést, amely
anyagilag nehéz körülmények közül jövő tehetséges fiúk és lányok számára nyújt támogatást
tanulmányaikhoz.
A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai biztosítják saját forrásból,
illetve más hajdani 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 650 ösztöndíjat folyósított. Az alapítvány hosszú
távú fennmaradásának feltétele, hogy az alapítókhoz kapcsolódó támogatásokat kiegészítse, majd
hosszú távon felváltsa az alapítvány korábbi ösztöndíjasaitól érkező eseti vagy rendszeres pénzügyi
hozzájárulás. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el minket az a tény, hogy az első ösztöndíjasok
mára már anyagilag is támogatják az alapítványt, szponzorokként és mentorokként vesznek részt
az alapítvány életében. Bízunk benne, hogy ez a példa a mai diákokat is visszahozza majd az Alma
Materhez, és arra ösztönzi őket, hogy támogatóként segítsék annak az alapítványnak a működését,
amely egykor segítséget nyújtott nekik gimnáziumi tanulmányaik során.

AZ ÖSZTÖNDÍJ LEÍRÁSA ÉS CÉLJA
A program célja olyan tehetséges diákok gimnáziumi tanulmányainak támogatása,
akik kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot (átlag 4,5 felett). Felismerve azt,
hogy a gyermekeik taníttatása egyre jelentősebb terheket ró a családokra, kiemelt
figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akiknek leginkább szükségük van anyagi
segítségünkre.

Az 1/A Ösztöndíj Alapítvány egyéb rendelkezéseivel, valamint az adományozók
kívánalmaival összhangban:
1. Az Ösztöndíjbizottság az ösztöndíjra kizárólag tanulmányi eredményük, személyes
érdemeik, illetve anyagi rászorultságuk alapján választja ki a diákokat.
2. Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítja az alapítvány.
3. Az ösztöndíj egy tanévre szól, de meghosszabbítható, feltéve, ha az ösztöndíjas diák
tanulmányi eredménye, magatartása és anyagi rászorultsága változatlan marad.
A PÁLYÁZAT MENETE
1. A gimnázium igazgatója hirdeti meg az ösztöndíjakat 2017. december 22-ig.
2. A pályázati adatlap alapítványunk honlapján is elérhető: http://1a.hu/
3. Az elektronikus formátumban kitöltött Pályázati adatlapot a pályázók legkésőbb
2018. február 18-ig elküldik az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre.
4. Ugyanezen dátumig a pályázatok kinyomtatott és aláírt példányát leadják az
osztályfőnöküknek, aki továbbítja azokat Kiss Norbert tanár úrnak.
5. Az Ösztöndíjbizottság áttekinti az anyagot, és a pályázókkal egyenként találkozik
egy magyar nyelven történő szóbeli interjúra 2018 tavaszán. A szóbeli interjú
időpontjáról a pályázók írásban kapnak majd értesítést. A meghallgatás során a
Bizottság tesztelheti a jelentkezők angol nyelvtudását. A Bizottság a kiemelkedő
angol nyelvismeretet a támogatói döntés meghozatalakor előnyként veszi
figyelembe. Az angol nyelvtudás ugyanakkor nem feltétele az ösztöndíj
megszerzésének.
6. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizottság.
7. A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2018. június 1-ig írásbeli értesítést is
kapnak.
ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
 A
pályázati
adatlap
elektronikus
formátumban
letölthető
az
1/A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány honlapjáról, Facebook oldaláról, valamint a
gimnázium honlapjáról.
 A pályázatokat elektronikus és papíralapú formátumban is le kell adni.
 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

