Tájékoztató
Támogatás, ösztöndíj kérése
a Kiss Ferenc Alapítványtól, a támogatás odaítélése,
felülvizsgálata
A Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért egyik céljának a nehéz anyagi helyzetű
tanulók támogatását jelölte meg.
Pályázati feltétel:  család hátrányos helyzete (anyagi, szociális)
 Jövedelem igazolás
 Egyéb forrásból kapott támogatások felsorolása
Előny:

 képességeinek megfelelő, minél jobb tanulmányi eredmény
 közösségi munka

Kizáró ok:

 bármilyen fegyelmi probléma

A támogatás havi kifizetést jelent ösztöndíj formájában, 8-9 hónapon keresztül.
Tanulónként egy pályázat adható be. Évközben bármilyen változás esetén kérjük, jelezzék
az osztályfőnöknek, ifjúságvédelmi felelősnek.
Az Alapítványi szociális ösztöndíj kérésének menete:
1. A tanuló és szülője írásbeli kérést nyújt be az Alapítvány Kuratóriumához.
A kérelmet az Alapítvány által szerkesztett nyomtatványon kell beadni.
Nyomtatvány az osztályfőnöktől, ifjúságvédelmi felelőstől kérhető. A kitöltött,
valamint a szülő és a tanuló által aláírt nyomtatványt az ifjúságvédelmi felelősnek kell
leadni, a szülők jövedelem igazolásával együtt.
(Kérjük, hogy a kérelemben szerepeljen, az egy családban élők száma, egyéb
jövedelmek felsorolása összeggel együtt, a család anyagi, szociális helyzetének rövid
leírása. A jövedelmi helyzetről jövedelemigazolást, egyéb juttatásokról banki kivonat
másolatot, vagy a készpénz átvételt igazoló lap másolatát mellékelni szíveskedjenek.)

Beadási határidő: 2013. október 18.
2013. október 08-a után beérkezett igényléseket nem fogadunk el!
2. A kérelmet az osztályfőnök részletes tanulói jellemzéssel látja el.
Az ifjúságvédelmi felelős a tények lehetséges megismerése után véleményezi a kérést.
Az osztályfőnök és ifjúságvédelmi felelős véleményében jelölje meg, hogy milyen
mértékű ösztöndíjat javasolna a tanulónak. Odaítélhető összeg: 5,000-10,000 Ft /hó. A
beadási határidőtől számítva 10 napon belül az ifjúságvédelmi felelős a kérelmet az
Alapítvány Kuratóriumához eljuttatja.

3. A kérelmekről egy bizottság dönt.
A bizottság tagjai:  alapítvány képviselője (kuratóriumi elnök, ügyvezető igazgató)
 igazgatóhelyettes
 ifjúságvédelmi felelős
 osztályfőnöki munkaközösség vezető
 DÖK képviselője (1-2 fő)
4. Minden tanévben félévkor a kérelmek felülvizsgálatra kerülnek.
Azoknak a tanulóknak, akik szociális ösztöndíjban már részesülnek pályázatot nem
kell beadniuk. Ha a tanuló eredménye 0,5-et meghaladó értéket romlik, a támogatás a
második félévre megszűnik.
Továbbá megszűnik a támogatás, ha a tanuló életmódján olyan változás tapasztalható
(pl.: dohányzás elkezdése), ami nem egyeztethető össze a szociális támogatási
igénnyel.
Új kérelmek beadhatók: előreláthatólag február 15-ig.
5. A családban bekövetkező váratlan változáskor, indokolt esetben bármikor beadható a
tanév során a támogatást igénylő kérelem.

Szeged, 2013. szeptember 24.

Halápi Nándor
Ügyvezető igazgató

