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A Tudás Fája Közalapítvány Kuratóriuma 

 

a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges diákjai számára 

 

pályázatot hirdet a 2021/2022. tanévre 

 

„TUDÁS DÍJ” 

 
elnyerésére. 

 

 

 

A pályázat célja: 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedően tehetséges 

tanulói egyéni fejlesztéseinek ösztönzése, a versenyeken való aktív szerepvállalásra és a 

tehetség kibontakoztatására irányuló motiváció növelése. 

A bármely területen – tudomány, művészet, kultúra, sport területén – kimagasló eredményt, 

kiváló teljesítményt felmutató tanulók elismerése, pénzbeli jutalmazása. 

 

 

A díjazás formája: 

A díjazottak egyszeri, vissza nem térítendő, pénzbeli juttatásban és oklevélben részesülnek, 

amelyek a tanévzáró alkalmával ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra. 

A szülő/törvényes képviselő aláírásával igazolja az összeg átvételét. 

 

 

A díjazásra rendelkezésre álló keretösszeg: 

A Tudás Fája Közalapítvány bevételéből elkülönített összeg (200 000 Ft – maximálisan 

elnyerhető összeg 50 000 Ft) 

 

 

Pályázati feltételek: 

Pályázatot azon 5-8. osztályos tanulók nyújthatnak be a szülő/törvényes képviselő 

hozzájárulásával, akik részt vesznek nemzetközi, országos, megyei, városi, iskolai 

versenyeken, rendezvényeken és kimagasló eredményeikkel, kiváló teljesítményükkel 

hozzájárulnak az iskola jó hírnevének megőrzésében, továbbvitelében, valamint 

közreműködnek az iskolai élet színvonalának emelésében. 

 

Pályázati alapfeltételek: 

- A tanuló „veleszületett” képességének, tehetségének – tudomány, művészet, kultúra, 

sport stb. területén történő – kibontakoztatását bizonyító (verseny)eredmények; 

- jó magatartás: a pedagógiai programban és a házirendben meghatározott szempontok 

szerint az osztályfőnök megítélése alapján. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Közösségi tevékenységekben való aktív szerepvállalás. 

- Osztályfőnök/Szaktanár „TUDÁS DÍJ”-ra való ajánlása. 

 

 



 

2 

 

A pályázati dokumentáció tartalma 

 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- pályázati űrlap – kitöltve, aláírásokkal ellátva, 

A pályázati űrlap elérhető a honlapon (www.hatosiskola.hu), az iskola titkárságán, 

illetve kérhető az osztályfőnököktől. 

- a tanuló „veleszületett” tehetségének, képességének megnyilvánulását bizonyító 

versenyeredmény(ek)et, teljesítmény(ek)et, eredmény(ek)et igazoló 

dokumentumok másolata(i). 

 

Az előnyt jelentő „AJÁNLÓLEVÉL” a pályázat elbírálásánál akkor vehető figyelembe, 

ha az osztályfőnök/szaktanár dátummal ellátja és aláírásával hitelesíti. 

 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázati dokumentációt írásban, egy példányban, zárt borítékban Molnár Krisztina a Tudás 

Fája Közalapítvány Kuratóriuma elnökének címezve a Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán a pályázati határidő lejártáig személyesen kell 

benyújtani. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. június 7. kedd 16:00 óráig 

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a Tudás Fája Közalapítvány Kuratóriuma értékeli, rangsorolja és 

dönt a „TUDÁS DÍJ”-ra érdemes személyekről. 

A jelen pályázati felhívásnak nem megfelelő vagy a benyújtási határidő után beérkezett 

pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat eredményéről a gyermek és a szülő értesítést kap. 

 

 

 

Vép, 2022. május 10. 

 

 

 

 

        Molnár Krisztina 

        Kuratórium elnöke 

http://www.hatosiskola.hu/

