
Az iskolán keresztül futó pályázatok elbírálásának rendje és 
szempontjai 

 

 

Iskolánkba folyamatosan számtalan pályázati felhívás 

érkezik, melyekről különböző formában (faliújság, honlap, 

osztályfőnöki és/vagy szaktanári tájékoztatás stb.) 

igyekszünk tájékoztatni diákjainkat/ benneteket. 

Sok esetben korlátozott férőhely áll egy-egy iskola 

rendelkezésére, így ha több jelentkező van, mint amennyi 

férőhely, a pályázatokat rangsorolni kell.  

Ezt iskolánkban egy 3-5 fős pályázatelbíráló bizottság végzi 

meghatározott (lentebb ismertetett) szempontok szerint.  

Mivel a kiírt pályázatok nem minden esetben támasztanak 

elegendő követelményt, vagy jelölnek ki szempontot ahhoz, hogy a pályázatokat rangsorolni 

lehessen, iskolánk támaszthat kiegészítő megkötéseket (pl. hogy a pályázók írjanak egy esszét, 

egy motivációs levelet stb.), melyek segítenek kiválasztani a leginkább megfelelő jelöltet.   

 

A pályázatok elbírálásánál figyelembe vett szempontok: 
  

 A pályázó/ pályázat megfelel-e a kiírásban megjelölt 

feltételeknek 

 A benyújtott pályázat színvonala (szakmai és formai 

szempontok) 

 A beadási határidő betartása 

 Az adott pályázathoz szükséges egyéb alkalmassági tényezők 

(pl. nyitottság, alkalmazkodóképesség, fizikai kondíció, 

művészi képességek stb. – mindig az adott pályázatnak 

megfelelően) 

 A pályázó nyert-e már korábban ösztöndíjat 

 A pályázó méltó-e arra, hogy iskolánkat képviselje 

 

A pályázatelbíráló bizottság kevés számú jelentkező esetén sem köteles automatikusan 

támogatni a benyújtott pályázatokat, ha nem felelnek meg a pályázati feltételeknek. 

 

 

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 
 

Hasonló időben írnak ki több ösztöndíjat, van olyan tanuló, aki többre is alkalmas 

lenne. Pályázhat-e? 

Igen, beadhatja, de két ösztöndíjért szinte biztosan nem fogjuk a továbbküldendők közé jelölni. 

(Kivéve, ha a másik beadási határideje előtt kiderül az előző eredménye, és az elutasító). El kell 

döntenünk, hogy melyikre alkalmasabb. Célunk, hogy minél több arra érdemes diákot jelöljünk 

ösztöndíjra. 

 

Aki már korábban kapott ösztöndíjat, pályázhat-e egy másikra idén? 

Igen, de ha van hasonló érdemű, aki még nem kapott, azt előnyben részesítjük. Hasonló 

érdemek esetén az idősebb diákok is előnyt élveznek. 

 

 

 

Minden pályázót és alkalmas pályázatot örömmel 
fogadunk és maximálisan támogatunk! 

 

 

 

 

 

Természetesen számtalan iskolától független pályázati lehetőség is van! Vedd kezedbe a sorsod, 

nézelődj, érdeklődj, és találd meg a neked való lehetőséget!!! 


