Hajós Alfréd Alapítvány, 1142 Budapest, Ungvár u. 36.
PÁLYÁZAT
A Hajós Alfréd Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola valamennyi 3-8. évfolyamos diákjai számára a 2022/2023. tanévre. A pályázaton részt vehet, aki
az alábbi a) és b) feltételeknek együttesen megfelel és igazolja az a) pontban leírt helyezések valamelyikét,
melynek oklevelét/igazolását 2021. június 8 - 2022. június 6. időszakban kapta:
a1) tanulmányi, sport vagy művészeti, egyéni versenyben (levelezős- és sportegyesületek által kiírt versenyek
kivételével):
- első helyezést ért el a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagy Zugló Önkormányzata vagy a Kétnyelvű
Iskoláért Egyesület által meghirdetett versenyen (pl.: versmondó), vagy
- díjazott lett (behívott) a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, vagy
- I-III. helyezést ért el főváros által meghirdetett versenyen, vagy
- I-VI. helyezést ért el országosan meghirdetett versenyen (pl. Arany János anyanyelvi versenyen, vagy
tanári felügyelet alatt írott „levelezős” versenyen, vagy a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület által
meghirdetett tanulmányi versenyen), vagy
- országos döntőbe jutott a Bátaszéki matematikaversenyen, vagy a Kalmár László matematikaversenyen,
vagy
- rangos nemzetközi verseny helyezettje.
vagy
a2) tanulmányi, sport vagy művészeti, csapatversenyben (levelezős- és sportegyesületek által kiírt versenyek
kivételével):
- első helyezést ért el fővárosi szintű versenyen vagy
- I-III. helyezést ért el országosan meghirdetett versenyen, vagy
- rangos nemzetközi verseny helyezettje.
vagy
a3) az iskolát képviselve, az iskola csapatával tanulmányi, sport vagy művészeti verseny esetében:
- első helyezést ért el a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagy Zugló Önkormányzata által meghirdetett
versenyen, vagy
- I-III. helyezést ért el Bolyai csapatverseny területi fordulóján, vagy
- fővárosi I-III. (MOA által meghirdetett is), vagy
- országos verseny (a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület vagy a MOA által meghirdetett) I-VI. helyezettje.
A fitness, a tánc, a karate, a rögbi, az aerobic és a görkorcsolya sportágak esetében
- országos verseny eredményei akkor kerülnek értékelésre, ha az adott verseny legalább 40 indulóval
került megrendezésre. Fentiek az adott versenyről készült hivatalos jegyzőkönyv másolatával
igazolhatók,
- nemzetközi megjelölést tartalmazó versenyek eredményei akkor kerülnek értékelésre, ha az adott
verseny legalább 40 indulóval és minimum 4 ország részvételével került megrendezésre. Fentiek az
adott versenyről készült hivatalos jegyzőkönyv másolatával igazolhatók.
b) Év végi tanulmányi eredménye a magatartás és szorgalom jegyeket is figyelembe véve 4,8-es, vagy annál
jobb átlagot mutat.
A pályázatok beadásának határideje: 2022. június 7. 12.00 óra
A beadott pályázatok alapján az alapítvány kuratóriuma hoz döntést a díj odaítéléséről.
Eredményhirdetés a tanévzáró ünnepélyen történik.
Díjazás:

40.000,-- Ft ösztöndíj,

melyet a következő tanévben lehet megkapni havi 4.000,-Ft-os részletekben. (A nyertesnek adószámmal kell
rendelkeznie a kifizetéskor, bár az ösztöndíj adómentes.)
Ha az ösztöndíjat 8. évfolyamos tanuló nyeri el, ő azt egy összegben az évzárón veheti át. Az a tanuló, aki az
ösztöndíjat elnyerte, de megválik az iskolától, tanulói jogviszonyának megszűnése napjától nem jogosult az
ösztöndíjra.
Pályázni a titkárságon átvehető, vagy a honlapról letölthető kitöltött és aláírt űrlapon lehet, mellékelve a
szükséges dokumentumok másolatát.
Jó tanulást és versengést kívánunk:
Budapest, 2022. január 31.

Hajós Alfréd Alapítvány Kuratóriuma

ADATLAP
A Hajós Alfréd Alapítvány Kuratóriuma által kiírt tanulmányi pályázatra a 2022/2023. tanévre pályázatot
nyújtok be.
Nevem: ………………………………………………….…
Jelenlegi osztályom: ………………………………………..
Mint a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója, kijelentem,
hogy ebben a tanévben a mellékelt okmány/ok alapján helyezést értem el a
a)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b)
Igyekszem, hogy az év végére a tanulmányi eredményem a pályázati feltételekben kiírtaknak megfeleljen,
és elérje a 4,8-es vagy annál jobb átlagot.
Tudomásul veszem, hogy ha nyerek a pályázaton, csak abban az esetben kapom kézhez teljes egészében
az ösztöndíjat, ha a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója
maradok, és rendelkezem adóazonosító számmal. (A 8. osztályos tanulóknak csak adóazonosító számmal
kell rendelkeznie!)
A jelentkezés kelte: Budapest, 2022.

…………………………………
a pályázó tanuló aláírása
Versenyeredményeim másolatait mellékelem:
1.
2.
3.
4.
5.

