BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM
A
„Veréb Attila Hippokratész Ösztöndíj”
Szabályzata
Alapította:

Veréb Attila fogszakorvos /bárdosos öregdiák

Az alapítás indoklása:

A valamely orvosi, ill. gyógyszerész szakra felvételt nyert – szociálisan rászoruló – 1, azaz egy bárdosos diák felsőoktatási tanulmányai megkezdésének támogatása

Az ösztöndíj összege:

100.000, azaz egyszázezer HUF

Az ösztöndíj-folyósítás időtartama:

A felvétel évében szeptembertől júniusig (10, azaz tíz hónap)

Pályázati feltételek:
1. A pályázó valamely orvosi, ill. gyógyszerész szakra felvételt nyert bárdosos tanuló
2. A pályázó utolsó kettő év végi tanulmányi átlaga legalább 4,51
3. A pályázó a biológia, kémia, fizika tantárgyak közül kettőből az utolsó kettő év végén emelt szinten jeles érdemjegyet
kapott
4. A szociális rászorultság négy kritériuma* közül legalább egyben érintett
Az ösztöndíjra jelölni és/vagy pályázni lehet:
A: Az ösztöndíjra jelölés rendje:
A jelölés határideje:

A jelölő a feltételeknek megfelelő végzős diák
A sikeres felvételi tanéve augusztusának utolsó hétfője

B: A pályázat határideje:

A sikeres felvételi tanéve augusztusának utolsó hétfője

Az elbírálás rendje:

Az odaítélésről az alábbi öt tagú kuratórium dönt:

osztályfőnöke

intézményvezető
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
reál munkaközösség vezetője
természettudományi munkaközösség vezetője
diákönkormányzatot segítő tanár
Az ösztöndíj átadásának időpontja:

A sikeres felvételit követő tanévnyitó ünnepély

Az ösztöndíj folyósításának rendje:

Félévenként 50.000, azaz ötvenezer HUF

Az teljes ösztöndíj-folyósítás feltétele:

A megkezdett második szemeszter

* A kritériumok felsorolása dőlt betűvel a Bírálati lapon

CÍM: 2800 Tatabánya, Gál István-ltp. 701.
TEL.: 34/339-571, TEL./FAX: 34/311-749

Azonosító kód: 038115

WEB: www.blg.sulinet.hu, bardos@blg.sulinet.hu
HELYMEGHATÁROZÁS: 47°33’44” É, 18°24’50” K

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM
A Veréb Attila Hippokratész Ösztöndíj Bírálati lapja
A pályázó neve:
Bírálati szempontok:

Adható pontszám:

Kitűnő tanulmányi átlag az utolsó előtti tanév végén

5

Kitűnő tanulmányi átlag az utolsó tanév végén

5

Az 1 háztartásban élő eltartottak száma legalább három fő

1

A gondviselő gyermeké(i)t egyedül neveli

1

A gondviselő tartós munkanélküli

1

A gondviselő nyugdíjas/rokkantnyugdíjas

1

Elért pontszám:

14
A pályázó pontszáma:

Tatabánya, 2012. május 18.

Veréb Attila
díjalapító

CÍM: 2800 Tatabánya, Gál István-ltp. 701.
TEL.: 34/339-571, TEL./FAX: 34/311-749

Pleier Tamás
intézményvezető
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