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Készítette és kiadta:
A szabályzat a …/2017. (03.22.) számú határozattal került elfogadásra az Egyenlő Esélyért
Alapítvány kuratóriuma által 2017. március 22-én.

Dunaújváros, 2017. március 22.
….………………………...............
Borgulya Zoltán
kuratórium elnöke
Egyenlő Esélyért Alapítvány

Ösztöndíjszabályzat
A Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános
Iskola (2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290) (a továbbiakban:
köznevelési intézmény) ösztöndíj támogatási rendszeréről.
Az Egyenlő Esélyért Alapítvány (2400 Dunaújváros, Kőris u. 17.; Nyilvántartási száma: 0701-0000840) az adott félévre (hat hónap) szólóan, a köznevelési intézményben tanulmányi és
szociális ösztöndíj támogatást nyújthat a tanuló, vagy annak gondviselőjének kérelmére. Az
Egyenlő Esélyért Alapítvány az ösztöndíj támogatás folyamatos biztosítása, a nyilvános,
igazságos döntések érdekében egységes ösztöndíj rendszert hoz létre.
Az Ösztöndíj rendszer neve: Tanulmányi- szociális ösztöndíj (TASZ)

Általános szabályok
Az Egyenlő Esélyért Alapítvány Kuratóriuma félévente pályázatot ír ki, mellyel elsősorban a
jó iskolai teljesítményt, tehetséget szeretné elismerni, támogatni és az ösztöndíjprogramban
való részvételt azon tanulók számára is lehetővé kívánja tenni, akiknek családja nehezen tudja
előteremteni a képzési költségek havonta esedékes összegét.
A TASZ program pályázati feltételei:
1. A TASZ programban azon tanulók vehetnek részt, akiknek az utolsó lezárt
tanulmányi félévéről a köznevelési intézmény állított ki félévi értesítőt, vagy
bizonyítványt.
2. A pályázó előző félévi tanulmányi eredménye eléri legalább a 4,5-s átlagot.
3. A tanórai részvétel: a tanuló az órákról ne késsen el, ne hiányozzon igazolatlanul az
iskolából; a tanórai munkában aktívan vegyen részt; viselkedése legyen „óraszerű”;
legyen felszerelése, házi feladata; igyekezzen képességeinek megfelelően teljesíteni!
4. A közösségi életben való részvétel: az iskola életében fontos, kiemelkedő
teljesítményt nyújt; a pályázó aktív szerepet vállal évfolyamán.
5. Az a tanuló, akinek igazgatói intése, vagy érvényes fegyelmi büntetése van nem
jogosult pályázni!
6. Támogatási megállapodás aláírása.
A TASZ programból kikerülés feltételei:
1. Az ösztöndíj-támogatás automatikusan megszűnik, ha:
a. A tanuló megszünteti tanulói jogviszonyát;
2. Az ösztöndíj támogatás megvonható:

a. Ha a tanuló fegyelmi vétséget követ el, vagy megsérti az intézmény Házirendjében foglaltakat.
Az Egyenlő Esélyért Alapítvány Kuratóriuma egy-egy félévre meghatározza a TASZ keret
összegét.
A TASZ program anyagi fedezete:
1. Az Egyenlő Esélyért Alapítványnak nyújtott szponzori támogatás.

Részletes Szabályok
1.)
Egy tanulmányi félévben a pályázók közül a 10 legtöbb pontot elérő tanuló részesülhet TASZ
Ösztöndíjban.
1.1 Minden nyertes pályázó azonos összegű ösztöndíjat kap, a keretösszeg egytized
részét.
1.2 Az ösztöndíjban részesülők 6 havi egyenlő részletben kapják az ösztöndíjat.
2.)
Az egyes tanulók ösztöndíj támogatásáról és annak mértékéről az ösztöndíjszabályzat az
alábbi pontozási rendszer szerint rendelkezik.
2.1. Tanulmányi eredmény pontozása: 50-től 100 pontig
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A tanulmányi eredményt század pontossággal vesszük figyelembe, így a megítélhető pontok
1-1 ponttal változhatnak/növekedhetnek. (Példa: 4.93-as tanulmányi átlag = 93 tanulmányi
pont)

2.2. Szociális pont: 0-tól 50 pontig
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30.000 FT/fő/hó vagy kevesebb

50 pont

30.001 - 35.000 FT/fő/hó

45 pont

35.001 - 40.000 FT/fő/hó

40 pont

40.001 - 45.000 FT/fő/hó

35 pont

45.001 - 50.000 FT/fő/hó

30 pont

50.001 - 55.000 FT/fő/hó

25 pont

55.001 - 60.000 FT/fő/hó

20 pont

60.001 - 65.000 FT/fő/hó

15 pont

65.001 - 70.000 FT/fő/hó

10 pont

70.001 - 75.000 FT/fő/hó

5 pont

A pontszámítás alapja az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme, amit a pályázó a
4.1 pontban leírt dokumentumokkal kell, hogy igazoljon. A TASZ ösztöndíj elnyerésének
nem feltétele a szociális rászorultság, így azon tanulók is benyújthatják pályázatukat, akik úgy
ítélik meg, nem jogosultak szociális többletpontokra.
2.3 Egyéb tevékenységekkel kiérdemelhető többletpontok 0-20 pontig

OKTV 1-3

15 pont

OKTV 3-6

12 pont

OKTV 6-10

10 pont

Országos sport eredmény (1-3. hely

10 pont

országos versenyen elért 1-3. hely

5 pont

OKTV 2. fordulóba jutás

3 pont

igazgatói dicséret

3 pont

FMD arany minősítés

3 pont

regionális versenyen elért 1-3. hely

2 pont

FMD ezüst

2 pont

FMD bronz

1 pont

osztályfőnöki dicséret

1 pont

A többletpontokból maximum 20 pontot kaphat egy pályázó tanuló.
2.4 Pontegyenlőség esetén:
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Amennyiben pontegyenlőség miatt a meghatározott keretösszeg nem osztható el 10 egyenlő
részre a pályázó tanulók között, akkor a TASZ Ösztöndíj Bizottsága dönt a keretösszeg
megemeléséről, vagy arányos elosztásáról.

Tagjai:


Az Egyenlő Esélyért Alapítvány Kuratórium elnöke



A köznevelési intézmény nevelési igazgatóhelyettese



A nevelőtestület által delegált tag (1 fő)

3.)
A TASZ Ösztöndíj Bizottság döntéséről köteles a pályázókat 15 napon belül írásban
értesíteni, amelyben tájékoztatást nyújt az Ösztöndíj elnyeréséről, illetve annak elutasításáról,
valamint a támogatás összegéről.
4.)
A TASZ Ösztöndíj Bizottság részére a pályázónak az Ösztöndíjszabályzat 1. számú
mellékleteként csatolt, meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő TASZ
Ösztöndíj iránti kérelmet kell benyújtani, mely alapján a TASZ Ösztöndíj Bizottság dönt a
kérelem elbírálásáról. A kérelemhez a 4.1. pontban meghatározott dokumentumokat kell
csatolnia a pályázónak.
4.1 A kérelemhez csatolandó dokumentumok:


A pályázó tanuló diákigazolványának másolata.



A tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány – köznevelési intézmény
által - hitelesített másolata.



A szociális helyzet igazolásául szolgáló dokumentumok:
(1.) A szülő/gondviselő munkáltatója által kiadott előző 6 hónapra
vonatkozó munkáltatói/jövedelemigazolás.
(2.) Az

egy

háztarásban

élők

számáról

szóló

igazolás

(Kormányablak)
(3.) Igazolás a családtámogatási ellátásokról (Kormányablak)


A

többletpontokat

igazoló

oklevelek,

másolatok.
4.2 A kérelem benyújtásának határideje:


Az első tanulmányi félévben január 31.



A második tanulmányi félévben június 30.
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hiteles

ellenőrző-könyv

5.)
A TASZ Ösztöndíj Bizottság a támogatást csökkenti, illetve megvonhatja, ha a szerződésben
foglaltakban lényeges változás áll be: Így pl.:
1. Az Egyenlő Esélyért Alapítvány a korábbi támogatási mértéket anyagi helyzetének
megváltozása miatt folyósítani nem tudja.
2. A szülő(k)nek ill. gondviselő(k)nek fizetési elmaradása van a korábban vállalt
támogatás megfizetésében.
3. A tanuló fegyelmi vétséget követ el.
6.)
A TASZ Ösztöndíj Bizottság csak a nyomtatványon, mellékleteivel ellátott, hiánytalanul
benyújtott kérelmeket bírálja el, hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A kérelmet legkésőbb a 4.2
pontban meghatározott napig kell hiánytalanul benyújtani.
7.)
Csak valós adatok birtokában tudja a TASZ Ösztöndíj Bizottság a kérelmet mérlegelni.
Amennyiben a kérelem valótlan adatokat tartalmaz, úgy a kérelemre a TASZ Ösztöndíj
Bizottság nem nyújt támogatást, illetve a valótlan adatok alapján nyújtott támogatást a
pályázóknak vissza kell térítenie az Egyenlő Esélyért Alapítványnak.
8.)
Az előzőekre figyelemmel a pályázónak tehát nyilatkoznia kell kérelmében arról, hogy az
általa benyújtott kérelemben közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és az adatok
teljes körűek és hiánytalanok.
9.)
Az Egyenlő Esélyért Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a kérelmekhez kapcsolódóan
tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kezeli, mint adatkezelő a
pályázó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása után, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adta a rá vonatkozó
személyes adat ösztöndíj támogatás elbírálása érdekében történő kezeléséhez.

6

Az Egyenlő Esélyért Alapítvány, a kérelem pályázó általi benyújtásával, az adatkezelési
hozzájárulást megadottnak tekinti.

K.m.f
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