Pályázati felhívás
2021.

A Vig Zoltán Emlék – Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a Sokorópátkai Általános Iskola
tanulói és 2020. évben itt végzett 9. osztályosok részére.
A pályázat célja: a Sokorópátkai Általános Iskola kiemelkedően tehetséges, vagy arra rászoruló tanulóinak
támogatása
1. PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE
- akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el az elmúlt és a mostani tanévben, tanulmányi átlaguk
4,5 felett volt, vagy
- természet- és társadalomtudományok, művészetek, sport területén kiemelkedő eredményt,
teljesítményt nyújtottak, vagy
- tanulmányi versenyen díjat nyertek.
A pályázat beérkezésének végső határideje: 2021. május 31.
A pályázat benyújtásának feltétele:
- a pályázati adatlap kitöltése, a kiskorú tanuló és törvényes képviselőjének aláírása,
- az oktatással kapcsolatos, konkrét támogatási igény megjelölése,
Mellékelni kell:
1. önéletrajz,
2. iskolai javaslat, ajánlás, tavaly végzetteknél az intézményvezető vagy a volt osztályfőnök javaslata,
3. utolsó félévi bizonyítvány másolata, tavaly végzetteknél a 8. osztályos év végi bizonyítvány
másolata,
4. kiemelkedő eredmény dokumentálása, oklevelek másolata,
5. szülői hozzájáruló nyilatkozat a gyermek személyes adatai kezeléséhez, amennyiben 2018 vagy
2019. évben nem mellékelte, vagy nem nyújtott be pályázatot.
A pályázaton elnyert díjak átadására a koronavírus járványtól függően 2021. júniusában kerül sor.
*****
2. PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE
Az oktatással kapcsolatos költségekre az arra szociálisan rászoruló tanulók, akiknek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagát kell
figyelembe venni.
A pályázat benyújtásának feltétele:
 a pályázati adatlap kitöltése, a kiskorú tanuló és törvényes képviselőjének aláírása,
 konkrét támogatási igény megjelölése,
 a tanulóval közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelméről nyilatkozat vagy igazolás,
 a félévi bizonyítványban nem lehet elégtelen és elégséges osztályzat, melyet dokumentálni kell,
 iskolai javaslat,
 szülői hozzájáruló nyilatkozat a gyermek személyes adatai kezeléséhez, amennyiben 2018. vagy 2019. évben
nem mellékelte, vagy nem nyújtott be pályázatot.
A pályázat beérkezésének határideje: minden negyedév vége.

*****
A pályázatokat a Vig Zoltán Emlék - Alapítvány címére Sokorópátka, Öreg u. 1. sz. alatti Polgármesteri
Hivatalba lehet benyújtani.
A pályázó kiskorú törvényes képviselőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati úton elnyert összeget –
az adatlap V. pontjában feltüntetett támogatási igény - cél szerinti felhasználásáról gondoskodik.
A pályázat eredményéről a kuratórium írásban értesíti a pályázót.
A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet Vehrer Ferencné kuratóriumi elnöknél a +36-20-529-1360 számú
telefonon, a vehrer@sokoropatka.hu e-mail címen és Szakács Sándor igazgató helyettesnél vagy Pécsi Árpádné
köztisztviselőnél Sokorópátka, Öreg u. 1.
Sokorópátka, 2021. május 25.
Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka pályázati felhívás, 2021.
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