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Kinizsi Természettudományos Ösztöndíj Pályázat 

Ki? – Te! 
 

A Kinizsi Pál Gimnázium pályázatot hirdet a 2020-2021-es tanév 2. félévére, az 
informatikában jártas és a természettudományos tárgyak iránt érdeklődő 
tanulói részére. 

 
 A meghirdetés dátuma: 2021. február 05. 

 

 A pályázat célja: Az informatikát értő és használó, tervei szerint informatikai 
alkalmazásokat igénylő pályát választó diák támogatása. 

 

 A támogatási összeg: A nyertes pályázó 20 000 forint/hó ösztöndíjban részesül 
fél éven keresztül. 

 
 Pályázhat az a tanuló, aki: 

 

- az informatika világában jól eligazodik,  

- a 9. Ny osztálynál magasabb évfolyamba jár, 
- tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 
- nem egyéni munkarenden (nem magántanuló) teljesíti tanulmányi 

kötelezettségét, 
- a pályázatban megjelölt tantárgyakból (matematika, idegennyelv, 1 

szabadon választott természettudományos tantárgy és informatika) 
legalább közepes eredményt ér el az előző félévben, 

- az előző félév tanulmányi eredménye (készségtárgyak nélkül) eléri 
a 4.00 –et, és a félévi /év végi osztályzatai között nincs elégtelen. 
 

 
 
 Pályázási feltétel: 

 

A pályázó a pályázati űrlapon a személyes adatok és tanulmányi eredmények 
feltüntetése mellett min. 800 karakter terjedelemben fejtse ki, hogy a jelenlegi 
informatikai tudását a tanulmányaiban hogyan tudja alkalmazni és fejleszteni a 
későbbiekben. 
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A pályázathoz szükséges pályázati űrlap letölthető az iskola honlapjáról: 
www.kinizsi-abony.hu/new 

 

 A pályázat beadási határideje: 2021. február 22. 
 

 A pályázat benyújtásának módja: 
 

A pályázati űrlapot Word és aláírt PDF formátumban is kérjük eljuttatni az 
iskola alábbi email címére: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu 

 

 A pályázat elbírálása: 
 

Az értékelő bizottság az űrlapon benyújtott pályázatot az alábbiak szerint 
pontozza: 

 
 Értékelendő részek Maximum pontszám Elért pontszám 

1. rész A feltüntetett tantárgyak 
átlaga (2-szer a négy 
tantárgy átlaga) 

 
matematika, 
idegennyelv, 
1 szabadon választott 
természettudományos 
tantárgy, 
informatika 

 
 
 
 

10 pont 

 

2. rész A pályázó szöveges 
indoklása (800 karakter) 

 
1. Jelenleg milyen tudással 
rendelkezik informatikából? 
2. Hogyan alkalmazza 
tanulmányai során az 
informatikát? 

 
 
 
 

10 pont 
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 3. Hogyan fejleszti 
informatikai tudását? 
4. Milyen területen kívánja 
érvényesíteni informatikai 
kompetenciáit? 
5. A pályázat nyelvi 
minősége 
(szövegösszefüggés, 
nyelvhelyesség, helyesírás). 

  

 Összesen 20 pont  

 

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26. 
 

 A pályázók értesítése: a döntést követő 5 munkanapon belül, e-mailben. 
 
 

Eredményes pályázást kíván a Kinizsi Pál Gimnázium. 
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