Alapítványi díj
Pályáztatási eljárás:
A 8. évfolyamot tanító osztályfőnökök a Noszlopy díj szavazására összehívott
nevelőtestületi értekezleten átadják az Alapítvány Kuratóriumának a jelöltekről
kitöltött pályázati űrlapot (1. számú melléklet). Egy osztályból legfeljebb 2
tanuló pályázhat. A Kuratórium rendkívüli ülésen meghozza a döntését, amit a
tanévzáró ünnepségen hirdet ki.

Pályázat különös feltételei:
A díj odaítélésének első feltétele, hogy a jelölt pontjainak az összege elérje a 38
pontot.
A második feltétel, hogy a pályázónak az 5. – 8. évfolyam összeségének
tekintetében nem lehet egynél több osztályfőnöki szintű fegyelmező
intézkedése. Igazgatói, vagy ennél magasabb szintű büntetéssel már nem lehet
pályázatot beadni!
A harmadik feltél, hogy a pályázónak az 5. – 8. évfolyamok végén a tanulmányi
átlagának el kellett érnie a 3,5-es szintet. Az átlagszámításnál a magatartás és a
szorgalom jegyeket figyelmen kívül kell hagyni.
A három feltétel bármelyikének hiánya esetén a pályázatot a Kuratórium
elutasítja.

Pályázat elbírálásának szempontjai
1. Államilag elismert, az osztályfőnök által is valósnak tartott szociális helyzet:
 5. – 8. évfolyamon vizsgálandó,
 a valós szociális helyzetet az osztályfőnök a megjegyzésben erősíti meg,
 fajtái:
1. Gyermekvédelmi kedvezmény, a továbbiakban: GYVK = 3 pont
2. Hátrányos helyzet, a továbbiakban: HH = 4 pont
3. Halmozottan hátrányos helyzet, a továbbiakban: HHH = 5 pont.
2. Neveltetési körülmények:
 csak a 8. évfolyam végén vizsgálandó,
 fajtái:
1. egyedül nevelő szülő = 4 pont

2. állami ellátásban nevelkedők (nevelőszülők, állami gondozás) = 3 pont
3. teljes családban nevelkedő = 2 pont.
3. további eltartottak (testvérek) száma:
 csak a 8. évfolyam végén vizsgálandó,
 eltartottnak számít a felsőoktatási intézményben tanuló testvér is,
 fajtái:
1. egy eltartott a tanulón kívül = 4 pont
2. két eltartott a tanulón kívül = 6 pont
3. három vagy több eltartott a tanulón kívül = 8 pont.
4. magatartás minősítése:
 5. – 8. évfolyamon vizsgálandó,
 az év végi magatartás jegyek értékét kell figyelembe venni,
 értékei:
1. kettes, hármas = 0 pont,
2. négyes = 2 pont,
3. ötös = 3 pont.
5. dicséretek/fegyelmező intézkedések:
 5. – 8. évfolyamon vizsgálandó,
 csak a magatartás értékelésébe beszámítható dicséreteket/fegyelmező
intézkedéseket lehet figyelembe venni,
 értékelése:
1. osztályfőnöki dicséret = + 1 pont,
2. igazgatói dicséret = + 2 pont,
3. nevelőtestületi dicséret = + 3 pont,
4. 1 db osztályfőnöki szintű fegyelmező intézkedés = - 3 pont,
5. egynél több osztályfőnöki jellegű intézkedésnél, illetve igazgatói, vagy
ennél magasabb fokozatú büntetések esetén a díjat nem pályázhatja
meg a tanuló!
6. felvételt nyert:
 érvényes középiskolai felvételivel való rendelkezés a díj elnyerésének
alapkövetelménye,
 értékelés:
1. Köznevelési Hídprogram = 6 pont,
2. érettségit nem biztosító középiskolai képzés = 16 pont,
3. érettségit biztosító középiskolai képzés = 20 pont.

Pályázati űrlap (1. számú melléklet)
Felterjesztett tanuló neve és osztálya:……………………………………..
Felterjesztő osztályfőnök neve:……………………………………………
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Osztályfőnöki nyilatkozat:
Alulírott osztályfőnök kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.
Az általam felterjesztett tanulónak az utolsó 4 tanévében nem volt egynél több
osztályfőnöki szintű fegyelmező intézkedése, illetve igazgatói, vagy ennél
magasabb szintű büntetésben nem részesült.
Az 5. – 8. évfolyamon a tanulmányi átlaga minden tanítási év végén elérte a 3,5es szintet olyan módon, hogy az átlagszámításnál a magatartás és a szorgalom
jegyek nem kerültek beszámításra.

Kelt: Marcali, ……………………

________________________________
(felterjesztő osztályfőnök aláírása)

