Pályázati kiírás
A Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a zalaeger szegi Zrínyi Miklós
Gimnázium diákjai számára, a tehetséges, továbbtanulni szándé ko zó tanulók támogatására.
A pályázat célja: az egyetemet, fıiskolát kezdı, a gimnáziumban érettségizett diák anyagi támogatása, egyetemi,
fıiskolai tanulmánya elsı félévében.
A pályázat díja: 10 000 (tízezer) Ft/fı/hó öt hónapon keresztül.
A pályázat elnyerésének feltételei
A pályázatot azoknak a 11. N, illetve 12. A-B-C osztályos tanulóknak hirdetjük meg, akik közül az alapítvány a
mindenkori lehetıségeinek figyelembevételével legalább há rom fı nyerheti el az anyagi támogatást. Pályázhatnak
azok az elızı évfolyamot lega lább 4,5-es átlageredménnyel végzett tanulók, akiknek eltökélt szándéka a továbbtanu
lás. Rendkívüli esetben az osztályfınök támogató javaslata mellett végzıs ta nu ló pá lyá zatát is elfogadja a
kuratórium.
A pályázat elnyerésének a fentieken kívül alapvetı feltétele az érvényes egyetemi vagy fıiskolai felvételi
igazolás.
Az azonos teljesítményő pályázók közül a kuratórium az anyagilag hátrányosabb helyzető pályázók javára dönt.
Ezt a döntést a kuratórium a tanári kar és a diákönkormányzat véleménye alapján hozza meg. E két testület
egymástól függetlenül teheti meg javaslatát a kuratóriumnak.
A pályázat beadásának módja és ideje
A pályázat a tanuló saját kezőleg írt önéletrajzából álljon, amely térjen ki a diák ad di gi tanulmányi, sport,
kulturális vagy egyéb tevékenységére, szülei anyagi hely ze tére, és vázolja a választott felsıfokú szakterületrıl
alkotott elképzeléseit, terveit.
A pályázatot minden tanév október 31-ig kell benyújtani a gimnázium igazgató jához, a kuratórium elnökének
címezve.
Az a pályázó, aki idıközben a pályázat beadása után egyéb anyagi támogatást biztosító ösztöndíjat is szerez
felsıfokú tanulmányaihoz (pl. vállalati, intézményi, minisz tériumi, más alapítványi stb.), a kuratórium igazságos
szándéka szerint nem kaphatja meg alapítványunk ösztöndíját. Ezen kitételt azért tesszük, hogy az azonosan jó képes
ségő diákok közül minél többen juthassanak anyagi támogatáshoz. A kuratórium illen dınek tartaná, ha az ilyen
pályázó visszalépési szándékát bejelentené.
A kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy az alapítvány anyagi helyzetétıl függıen háromnál több pályadíjat is
kiadjon, illetve a pályázati összeg emelésérıl döntsön.
A kuratórium tagjai szívbıl remélik, hogy pályázatukkal is folyamatos és jó teljesítményre serkentik a
gimnázium tanulóit, s szándékaik szerint hozzájárulnak az alma mater tehetséges diákjai eredményes munkájához,
elismerésükhöz.
Dr. Lukács Zoltán
a kuratórium elnöke
A 2008/09. tanévben tizenkét tanuló pályázatát értékelte a Zrínyi Miklós Gim ná ziumért Alapítvány
kuratóriuma:
Csizmadia Dorina, Varga Zsófia, Englert Péter és Hencz Ádám Tamás 12. N, Gelencsér Dóra, Kontler Zsófia
és Pataki Ágnes 13. B osztályos tanulónak sikeres felvételi vizsgája esetén havi 10000 Ft-os ösztöndíjat adományoz
egyetemi-fıiskolai tanulmányai elsı félévére.
Egyetemi tanulmányai megkezdéséhez egyszeri 35000 Ft-os ösztöndíjat adomá nyo zott Bokányi Eszter 12. N
osztályos tanulónak, aki kiemelkedı tanulmányi, közös ségi munkája és versenyeredményei alapján megérdemelten
kapta a Zrínyi-emlékérem elismerést. Az alapítvány kuratóriuma egyszeri 20000 Ft-os ösztöndíjat adományozott
Jámbor Aliz Laura 13. B osztályos tanulónak kiemelkedı tanulmányi, közösségi munkája, versenyeredményei és
mővészeti tevékenysége elismeréseként.

