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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Osztályfőnök! 
 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány nevében, felhívjuk az Ön és diákjai 

figyelmét a következő pályázati lehetőségre: 
 

Pályázat megnevezése: 

TANULMÁNYI VERSENYEN ÉS/VAGY SPORTVERSENYEN ELÉRT 

EREDMÉNYÉRT, NYELVVIZSGÁÉRT ADHATÓ ÖSZTÖNDÍJ 

Pályázat célja:  Kiemelkedő verseny eredményt elérő diákok támogatása, akik 

hozzájárultak az ESZI és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jó hírének öregbítéséhez, illetve az 

ESZI-ben folytatott tanulmányai során nyelvvizsga bizonyítványt szereztek. 

Kiírás dátuma:      2020. május18. 

Pályázatok benyújtásának határideje:  2020. június 5. 

 

Az ösztöndíj pályázási alapja: 

- megyei, területi vagy országos szintű, tanulmányi versenyen elért eredmény: 

- ESZI színeiben sportversenyeken versenyzőként elért országos eredmény:   

- B2 komplex vagy C1 komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik 

(vizsganyelv, nyelvvizsga típusa, vizsga időpontja, nyelvvizsga bizonyítvány száma): 

 

 

 

Pályázati kritériumok: 

A PÁLYÁZÓ: 
- kiemelkedő versenyeredményt ért el,  

- nem volt igazolatlan órája, 

- nem részesült osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb fegyelmező intézkedésben,  

- fegyelmi eljárás nem indult ellene, 

- a házirend előírásának megfelelő magatartást tanúsított. 

 

Kiegészítő információ: az utolsó tanév tanulmányi átlaga: ……….  

 

Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján elkészítettük azon formanyomtatványokat, melyek 

segítséget nyújtanak a pályázatok összehasonlításához és értékeléséhez. Az eredményes munka 

érdekében kérjük az Ön közreműködését, az alábbi feladatokban: 

- pályázati lapok kiadása és begyűjtése, 

- a pályázatok osztály szintű rendszerezése, 

- az osztályfőnöki összesítő hiánytalan kitöltése: a pályázatok rangsorolása és javaslattétel, 

- pályázatok, versenyeredmények összesítője pályázónként és az osztályfőnöki összesítő átadása az 

Alapítvány Ügyvezető Szervezetének. 
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Figyelem! 

 

Kérjük határidőre, a megadott formátumban és terjedelemben (oklevélmásolatokkal) 

elkészíteni a pályázók anyagait! A pályázat határidőn túli leadás, vagy hiányos kitöltés 

esetén érvénytelen!  

Amennyiben a megadott formátumban és terjedelemben nem áll rendelkezésre a 

pályázati anyag, akkor kimarad az értékelésből, és a pályázat automatikusan elutasításra 

kerül! (Pl.: tanulmányi átlag, rangsor hiánya).  
 

Az elfogadott pályázat pályázóinak listáját az Alapítvány hirdetményben közli (faliújságra 

kihelyezve) ………………………..-ig. 
 

Az elutasításról nem értesíti a Pályázót az Alapítvány! 

A bírálatot követően a pályázatokkal kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs. 
 

 

Paks, …… év ………………. hónap ….. nap 

 


