
 

 

Ösztöndíj kérelem 
 

 

A Creascola ösztöndíjprogramját a társadalmi felelősségvállalás jegyében indította. Célja, 

hogy olyan diákok is tanulhassanak az intézményben, akik hozzáállásuk, aktivitásuk és 

képességeik alapján idevalók, de a teljes árú hely nem érhető el számukra. 

Kérelmet azok a diákok nyújthatnak be, akik felvételt nyertek az intézménybe. 

A támogatás maximális mértéke legfeljebb a tandíj 50%-a, időtartalma 12 hónap. A 

támogatás kizárólag a tandíjra vonatkozik, így a beiratkozási, étkezési díjakra, egyéb 

térítésekre nem. A támogatás elnyerésével a családnak az adott gyermek után csökkentett 

mértékű tandíjat kell fizetnie. A támogatás készpénzre nem váltható. Testvérkedvezménnyel 

és előrefizetési kedvezménnyel nem összevonható. 

A beérkezett igényeket az iskola vezetése és a fenntartó együttesen bírálja el. 

Ösztöndíj kérelmet évente kell írásban (emailben: titkarsag@creascola.hu) benyújtani. 

Határidő: 2021. április 23. 

 

Elbírálási szempontok: 

• diák tanulmányi előrehaladása (eddigi általa kitűzött célok és elért tanulmányi 

eredmények, kiemelkedő művészeti vagy technikai alkotás, tehetséggondozásban elért 

eredmény)  

• a Creascolában végzett közösségi munka (a most induló évfolyamoknál a diákok 

felajánlásait várjuk) 

• a család szociális helyzete  

Ösztöndíjak odaítéléséről 2020. április 30-ig döntünk, a pályázókat írásban értesítjük. 

 

 

 



 

 

Tanuló neve:     ......................................................................   

Születési helye, ideje:  ......................................................................  

Anyja születési neve:  ......................................................................  

Értesítési email cím:   ......................................................................  

A kért támogatás mértéke:   

A kérelem indoklása:  ..................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Csatolmányok felsorolása:  

(amennyiben a kérelemhez releváns, kérjük csatoljon dokumentumot, képet, fényképet) 



 

 

Tudomásul veszem, hogy minden évben új pályázatot kell benyújtani. A megítélt ösztöndíj 

adott tanévre szól. Az iskola saját anyagi lehetőségeit figyelembe véve dönt az ösztöndíjak 

odaítéléséről.  

Amennyiben a kérelem valótlan adatokat tartalmaz és az a Bizottság tudomására jut, az a 

kérelmezési folyamatból automatikus kizárással jár.  

Amennyiben az ösztöndíj odaítélése valótlan adatszolgáltatáson alapult és az később derül ki, 

úgy a támogatottnak a jogosulatlanul megítélt támogatási összeget vissza kell fizetnie.  

 

Az iskola a kérelemben tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli.   

 

Dátum: …………………., ……………………………… 

 

…………………………………….…… ………………………………………….… 

 aláírás (diák) aláírás (szülő/gondviselő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILAKOZAT 

A tanulói ösztöndíj támogatás biztosításával kapcsolatos szerződésben foglalt személyes 

adatok megismerésére 

Alulírott(ak), 

 SZÜLŐ/GONDVISELŐ 

1 

SZÜLŐ/GONVISELŐ 

2 

szülő(k), illetve gondviselő 

neve 

  

születési hely és idő:  

  

anyja leánykori neve: 

  

lakcím: 

  

 

mint a személyes adatok jogosultja(i) a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten 

hozzájárulok/hozzájárulunk 

Creascola Innovatív Nyolcosztályos Gimnázium (székhely:……………….; (továbbiakban: 

Adatkezelő) a tanulói ösztöndíj támogatás céljából  

- megkötött támogatási szerződésben, valamint  

- a jelen nyilatkozatban meghatározott  

személyes adatokat az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletben, valamint a 2011. évi 

CXII. törvényben meghatározottak szerint megismerje és kezelje a tanulói 

ösztöndíjtámogatáshoz kapcsolódó szerződésből eredő jogokat gyakorolja, illetve 

kötelezettségeket teljesítse, valamint a nyilvántartásokat vezesse. 

Kijelentem/Kijelentjük, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát 

megismertem/megismertük és megértettem/ megértettük.  

Tudomásul veszem/vesszük az adatkezelés tényét, célját és az adatkezelési tájékoztatóban és 

szabályzatban foglalt egyéb feltételeket.  



 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával tett hozzájárulásom/hozzájárulásunk önkéntes, konkrét 

adatkezelésre vonatkozik, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, 

hogy az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez a hozzájárulást megadom/megadjuk. 

Budaörs, 2021. ………………….. 

 

…………………………………………………

 …………………………………………… 

szülő/gondviselő     szülő/gondviselő 

és úgy is mint a személyes adat jogosultja  és úgy is mint a személyes adat jogosultja 

 

ZÁRADÉK: 

Alulírott, mint a kiskorú tanuló törvényes képviselője a Ptk. 4:161. § (1) bekezdésére tekintettel 

nyilatkozom, hogy önállóan jogosult vagyok a kiskorú törvényes képviseletére mivel a kiskorú 

felett a szülői felügyeletet kizárólagosan gyakorlom, illetve a közös szülői felügyeletet 

gyakorló másik személy részéről a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges hozzájárulással 

rendelkeznem. 

Budaörs, 2021. …………….. 

 

………………………………………… 

szülő/gondviselő  

és úgy is mint a személyes adat jogosultja 

 

 


