4./2018. (XI./6.) sz. határozat
A „Padányi Schola” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2018. november 6-tól
2018. december 10-ig tartó időszakra, Padányi Katolikus Iskola tanulói számára, melynek
célja a tanulók szociális helyzetének támogatása.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma által elfogadott és rendszeresített igénylőlapon
lehet benyújtani, melyhez csatolni kell az osztályfőnök ajánlását is. A pályázatok
elbírálásánál a kuratórium az osztályfőnök véleményét és a diákok szociális rászorultságát
is figyelembe veszi. A pályázati kiírást és a letölthető igénylőlapot az iskola honlapján
közzéteszik.

A Kuratórium pályázatot hirdet
a Padányi Katolikus Iskola tanulói számára!
1) A pályázat-kiíró főbb adatai:
a) Név: Padányi Schola Alapítvány
b) Székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.
c) Adószáma: 19384816-1-19
d) Telefon: +36-88-420-011.
e) E-mail címe: padanyischolaalapitvany@gmail.com
f) Honlap címe: http://padanyi.uni-pannon.hu/w_index.php
g) A Kuratórium elnöke: Dr. Hegedűs Tamás
2) A pályázat célja: a Padányi Katolikus Iskola tanulóinak szociális támogatása.
3) A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő szociális támogatás.
4) A pályázók köre: pályázhat a Padányi Katolikus Iskolával (OKM-azonosító
szám: 039156 – Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6., továbbiakban: Iskola)
tanulói jogviszonyban álló magánszemély (továbbiakban: Pályázó).
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5) Határidő és elbírálás:
a) A pályázat, annak űrlapja 2018. november 6-tól 2018. december 10-ig
benyújtható az Alapítvány Kuratóriumához.
A Kuratórium 2018. decemberében bírálja el az addig beérkezett
pályázatokat.
b) A Kuratórium a beérkezett pályázatokról hozott döntéseit kuratóriumi
határozatok formájában, írásban tudatja az érintettekkel.
6) Az elnyert pályázati támogatás folyósítása: kizárólag bankszámlára történő
átutalással, amelyet a pályázati űrlapon kell megadni. A bankszámlaszám
helyességéért a pályázatot benyújtó személy (kiskorú esetén törvényes képviselője)
a felelős.
7) Pályázati feltételek, követelmények:
1. Kiskorú pályázó tanuló esetében törvényes képviselője nyújthatja be a
pályázatot!
2. A pályázati űrlapon az osztályfőnök minden esetben aláírásával nyilatkozik
az adatok helyességéről, valamint a pályázat támogatásáról!
3. A pályázó tanuló családjában
a. három vagy több eltartott gyermek él,
vagy
a pályázó tanuló árva vagy félárva státuszban van;
b. az egy főre jutó összjövedelem nem éri el a 100.000,-Ft-ot
c. a múlt tanév végi (jelenleg 3. vagy magasabb évfolyamos tanuló
esetén), illetve jelenlegi tanulmányi átlaga legalább 3,51 (minden
tantárgy, kivéve a magatartás/szorgalom érdemjegyek), az átlagot az
osztályfőnök határozza meg az osztálynaplóból
4. A pályázat benyújtása:
a. csak határidőn belül benyújtott pályázati anyagot fogad el a
Kuratórium!
b. papír alapon, pályázati űrlapon (letölthető az Padányi-iskola, vagy
az Alapítvány honlapjáról);
c. géppel vagy tollal olvashatóan kitöltött, A4 méretben kinyomtatott,
és saját kezűleg aláírt pályázati űrlap fogadhatók el;
d. a pályázati űrlapon fel kell tüntetni azt a bankszámlaszámot, amelyre
a támogatás átutalható;
e. a pályázati űrlapot 2 (kettő) példányban kell benyújtani;
5. A pályázati anyag eljuttatása a Kuratóriumhoz:
a. postai úton az Alapítvány székhely címére
b. személyesen a Kuratórium tagjának, Kaiser Renáta tanítónőnek.
9) Érvénytelen a pályázat, ha
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a) nem felel meg a pályázati kiírásban leírt feltételeknek vagy a határidőbeli,
formai vagy a tartalmi követelményeknek, és/vagy
b) a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és/vagy
c) a Pályázó tanulói jogviszonya a pályázati eljárás ideje alatt (pályázatának
beérkezési dátumától az elbírálásig, illetve sikeres pályázás esetén a támogatási
összeg átvételi dátumáig) megszűnik,
Veszprém, 2018. november 6.
Padányi Schola Alapítvány
kuratóriuma
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