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Pályázati kiírás 
 

1. A pályázat címe: Tanulj és nyerj! 

 

2. A pályázat kiírója: Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

 

3. A pályázat célja: A nevelőotthoni gondozásban lévő gyermekek tanulásra való ösztönzése, a tanulmányi 

eredményeik javításának előmozdítása. 

 

4. A pályázók köre: Gyermekotthoni gondozásban lévő felső tagozatos általános iskolás és középiskolás diákok, akik a 

2011/2012 tanév során teljesítik a vállalásaikat. A pályázatra 10-24 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. 

 

5. Pályázati feltételek: A pályázó vállalja, hogy az év végi osztályzatainak átlaga 0,35-tel meghaladja a félévi 

osztályzatai átlagát, minden tantárgy jegyének figyelembevételével (beleértve a magatartás és szorgalom érdemjegyét 

is); és a pályázónak igazolnia kell, hogy nincs igazolatlan hiányzása a 2011/2012-es tanév második félévében. 

 

6. A pályázat szakaszai:  
 

a) - Jelentkezési szakasz: a pályázat kiírását követően a pályázó jelentkezésével kezdődik meg, és a pályázat 

benyújtásával ér véget. A pályázatra való jelentkezési határidő – iskolatípustól függetlenül minden pályázónak 

egységesen - 2012. február 6. (hétfő). 

 

Csatolandó dokumentumok: 

- pályázati űrlap 

- gyermekotthoni nevelői ajánlás. 

A nevelői ajánlást a nevelő által hitelesített formában (pecséttel, dátummal és aláírással ellátva) kell csatolni a pályázati 

űrlaphoz, és elküldeni a pályázatnak kiírójának. 

 
 

b)  - Teljesítési szakasz: a félév végi és az év végi bizonyítványok másolatának bemutatásából áll: 

 

- a szorgalmi időszakra vonatkozó félévi bizonyítvány 

- a szorgalmi időszakot lezáró év végi bizonyítvány 

 

Az dokumentumok beküldési határideje: 

- általános iskolás pályázónak: 2012. június 22. (péntek). 

- középiskolás pályázónak: 2012. június 29. (péntek). 

 
 

c) - Elbírálási szakasz: a pályázati bizottság dönt a nyertesekről 

 

Az alábbi határidőket vállaljuk: 

-általános iskolások pályázók számára: 2012. június 29. (péntek) 

-középiskolásoknak és szakiskolásoknak: 2012. július 6. (péntek). 

  
 

7. Elnyerhető jutalmak: 

 
A pályázati keret zárt, összesen 20 fő jutalmazható, általános iskolások közül 10 fő, a középiskolások közül szintén 10 

fő részesülhet egyszeri tanulmányi ösztöndíjban. 

 

I. díj: 20.000 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány 

II. díj: 17.500 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány 

III. díj: 15.000 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány 

 

További nyeremények: 10.000 Ft + 5.000 Ft értékű könyvutalvány. 

A könyvutalványok felhasználhatók a Libri Könyvesboltokban. 



8. A pályázat benyújtásának formája: 
 

a) a pályázat teljes dokumentációja postán ajánlott levélként küldve nyújtható be; 

 

b) személyesen is átadható előzetes megbeszélés alapján a pályázatot kiíró alapítvány munkatársainak. Ilyenkor az 

átvételről „átvételi elismervényt” adunk a pályázónak! 

 

A benyújtandó pályázathoz szükséges űrlapot a www.sztehloalapitvany.hu honlapról lehet pdf formátumban letölteni és 

kinyomtatni, majd ezután kéken vagy feketén író golyóstollal kell olvashatóan kitölteni; és a nevelői ajánlással együtt 

zárt borítékban ajánlott postai küldeményként feladni az alábbi címre (a borítékon tüntessük fel: Tanulj és nyerj!): 

 

Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

Budapest 

Táncsics Mihály u. 28.     

1014 

 

 

9. Fontos tudnivalók: 

  

a) Csak a feladó nevével ellátott borítékot nyitunk ki, névtelen leveleket levélszemétként kezeljük!  

 

b) A pályázó őrizze meg a postai ajánlott levélhez kitöltött és a postán a levél felvételekor lebélyegzett igazoló papírt, 

mert a feladás tényét és időpontját ezzel igazolja!  

 

c) A pályázati anyagon mindenütt szerepelnie kell a pályázó teljes nevének!  

 

d) Pályázati űrlapot csak kéken vagy feketén író golyóstollal lehet kitölteni, ceruza nem használható; a nevelői ajánlást 

csak az a nevelő írhatja meg, aki a pályázó gondviselője, és csak kéken író golyóstollal megírva érvényes; a postai 

boríték címzése tartalmazza a pályázat nevét, és legyen rajta irányítószám is. 

 

e) A nevelői ajánlás hivatalos formában nyújtandó be, amelynek tartalmaznia kell: 

- a gyermekotthon hosszú bélyegzőjét és körpecsétjét, 

- a kiállító személy nevét, 

- az ajánlott gyermekotthoni gondozott (pályázó) nevét, 

- a kiállítás helyét és idejét, 

- a kiállító személy aláírását,  

 

f) A bizonyítványban használt szöveges értékelés átkonvertálása osztályzatokká: 

 

 

A tanuló 

magatartása: szorgalma: tanulmányi előmenetele:  érdemjegye: 

példás példás jeles 5 

jó jó jó 4 

változó változó közepes 3 

rossz hanyag elégséges 2 

 

 

10. Kapcsolatba léphet velünk: 

 

www.sztehloalapitvany.hu 

Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

1014. Budapest, Táncsics Mihály u. 28. 

E-mail: palyazat@sztehloalapitvany.hu 

 

Mobiltelefonon is elérhetőek vagyunk a pályázat jelentkezési szakaszában az alábbi telefonszámon:  

06-70-347-1477; hétfőtől-csütörtökig 18:00 órától - 19:00 óráig; erre a számra SMS-t is lehet küldeni.  

Mivel a számot az alapítvány több munkatársa is használja, a többi pályázattal kapcsolatban is kérhető információ. 

 

Pályázati űrlap pdf-formátumban letölthető innen: www.sztehloalapitvany.hu/tanulas.html 

A pdf-formátumú fájlok kezelésére alkalmas program innen letölthető. 


