Pályázati felhívás

Evangélikus fenntartású közoktatási intézmények
„Jó tanuló, jó sportoló” cím megszerzésére,
középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói részére
2019-2020. tanév
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Pályázati kiírás
Kiíró:
Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Nevelési és Oktatási Osztály a Nevelési Oktatási Bizottság szándéka szerint.
Pályázat célja:
Az evangélikus köznevelési rendszer hagyományainak szellemében méltóképpen
elismerni azon diákok sokoldalúságát, akik példás magatartásuk, jó tanulmányi
munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményre is képessé váltak.
Pályázók köre:
Evangélikus köznevelési intézmények középiskoláinak 9-13. évfolyamos tanulói, akik még nem voltak nyertesei ezen pályázatnak.
Pályázat tartalma:
 Bármely a Magyar Olimpiai Bizottság által elfogadott sportágban elért
nemzetközi vagy diákolimpiai illetve országos szakszövetségi versenyen
elért egy éven belüli (a rendkívüli helyzetre való tekintettel a versenyek
utolsó dátuma: 2020. március 15.) kimagasló eredmény.
 4,4 vagy ennél jobb tanulmányi munka, az előző tanév végi és jelenlegi
tanév fél évi teljesítményt illetően (a magatartás és szorgalmi eredmény
nélkül számolva).
 Példás/jó magatartás és szorgalmi eredmény.
 Tantestületi támogatás.
Benyújtandó dokumentumok:
(a rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő könnyítésekkel)
 Pályázati adatlap (kitöltő: tanár/osztályfőnök)
 Űrlap (kitöltő: pályázó tanuló)
 Magyar Diáksport Szövetség vagy szakszövetség által kiadott igazolás
(ha a rendkívüli helyzetben ez nem elérhető, akkor elfogadható minden
olyan oklevél, versenyjegyzőkönyv beküldött másolata, amellyel hitelt érdemlően bizonyítható az eredmény)
 Év végi bizonyítvány és fél évi értesítő intézményvezető által hitelesített
másolata
 tantestületi támogatás igazolása, igazgatói aláírással.
(elégséges az intézményvezető által küldött email)
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Pályázaton nyerhető díj:
 díszoklevél
 90.000.-Ft pénzjutalom vagy ajándékozási, vásárlási utalvány
 a díjazott egy évig viseli az evangélikus iskolák „Jó tanuló, jó sportoló”
címet.
Pályázat beérkezési határideje: 2020. május 20. (szerda)
A kiírt határidőn túl beérkező pályázatok érvénytelenek!
Pályázat értékelése:
A Nevelési és Oktatási Osztály vezetője és az általa felkért két szakember minősíti
a beérkezett pályázatokat, a NOB dönt a cím odaítéléséről. A díjat a Nevelési és
Oktatási Osztály vezetője vagy az általa megbízott személy adja át az iskola nyilvánossága előtt.
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Pályázati adatlap
Pályázó iskola adatai:
intézmény neve
intézmény címe
telefonszáma
email címe
pályázati felelős
telefonszám
email cím
Pályázó tanuló adatai:
név
születési hely, idő
anyja neve
osztálya
testnevelője
tanára (szaktanár/osztályfőnök)
tanulói azonosító
száma
diákigazolvány
száma
tanulmányi átlageredmények:

2018/2019. tanév vége:…………………
2019/2020. tanév fél évi:………………..

Dátum:2020. …………………….
aláírás:………………………………………………..
tanár (szaktanár/osztályfőnök)
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Űrlap
1. A pályázó sportpályafutásának rövid leírása /a pályázó által/:
(sport pályafutás kezdete, felkészülési lehetőségek, gyakoriság, felkészítő szakemberek, egyesület megnevezése, élmények, tapasztalatok, kiemelkedőbb versenyek az előző naptári évben)

2. Eredményeinek felsorolása: az elért eredmények erősorrendben való feltüntetése. (szükség esetén a táblázat bővíthető)
verseny neve

helyszín

Dátum: 2020. ………..

időpont

helyezés

aláírás:…………………………….
pályázó
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Mellékletek:
 2018/2019. tanév végi bizonyítvány és a 2019/2020. tanév fél éves értesítő intézményvezető által hitelesített másolata,
a sporteredményt tanúsító a szakszövetségek vagy Magyar Diáksport Szövetség által kiadott hiteles igazolás/igazolások/, (ha a rendkívüli helyzetben
ez nem elérhető, akkor elfogadható minden olyan oklevél, versenyjegyzőkönyv beküldött másolata, amellyel hitelt érdemlően bizonyítható az eredmény)
 tantestületi támogatás igazolása igazgatói aláírással.

Beküldési határidő és cím:
Határidő: 2020. május 20. (szerda)
Cím: Horváth József tantárgygondozó
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
9400 Sopron, Széchenyi tér. 11.
A borítékra kérjük ráírni: „Jó tanuló, jó sportoló”
(email: hjozsi@bdeg.hu)

Tájékoztatás a cím odaítéléséről:
A Nevelési és Oktatási Osztály a döntésről írásban tájékoztatja a pályázókat
2020. június 15-ig.

Budapest, 2019. március 30.

Varga Márta
osztályvezető
MEE Nevelési és Oktatási Osztály
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