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A beérkezés sorszáma:  

dátuma:  

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 
a 2020/2021-es tanévre 

 

1. A pályázó adatai: 

Név: 
 

osztály:  

lakcím: 

 

 

2. Eredményei a 2019/2020. tanév végén 

tanulmányi magatartás szorgalom 

   

3. Várható eredményei a 2020/2021. tanév végén 

tanulmányi magatartás szorgalom 

   

4. A Pályázó tanulmányi és/vagy sportversenyeken, vagy egyéb versenyeken elért eddigi 

eredményei (nyelvvizsga is!) 

verseny megnevezése helyezés időpont 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. A tanév során kit és melyik tantárgyból korrepetál? 

Tanuló neve Tanuló osztálya Tantárgy(ak) 

   

 

Az Alkotó Ifjúság Tanulmányi Ösztöndíjpályázatának a 2020/2021 tanévre vonatkozó 
pályázati feltételeit ismerem, legjobb tudásom szerint vállalom a kiírásban felsorolt 

feltételek teljesítését, melyről írásban beszámolok az I. félév és a II. félév végén. 
 

Kelt: Budapest, ………………………………… 
 ……………………………………… 

 pályázó tanuló aláírása 

 

A Kuratórium döntése: 
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Szülő tölti ki! 

Szülő/gondviselő neve:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

A pályázó tanuló családjának szociális helyzetét jellemző adatok és tények rövid 
ismertetése: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának 2020/2021 tanévre 

vonatkozó pályázati feltételeit ismerem, gyermekemet a pályázat feltételeinek és 
vállalásának véghezvitelében támogatom. 

A támogatás elnyerése estén a következő bankszámla számra kérjük az ösztöndíj 

utalását: 

Bank neve:  

Bankszámla száma:  

Számlatulajdonos neve:  

 
Kelt, …………………………………………………. 

 ……………………………………….…….. 
 szülő(k) / gondviselő(k) aláírása 

 

Osztályfőnök tölti ki! 

A pályázó tanuló pályázatát 
támogatom          -       nem támogatom 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

A támogatás indoklása: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén, a tanuló eredményeiről és a pályázati 

feltételek teljesítéséről az Alkotó Ifjúság Alapítvány Kuratóriumát írásban tájékoztatom. 
 

Kelt, …………………………………………………. 
 ……………………………………….…….. 

 osztályfőnök aláírása 
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