LŐRINCZ ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
”DDGK Ösztöndíj” elnyerésére
A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter a 2019/2020-as tanévben harmadik alkalommal nyújt 300 000 Ft
támogatást iskolánk Lőrincz Alapítványának, ezáltal három fő számára teremt lehetőséget az
egyenként 100 000 Ft-os pályázat elnyerése.
Pályázatot nyújthat be az a nappali tagozatos tanuló, aki
a 2019/2020-as tanév végén szerzi meg a gépgyártás-technológiai technikusi, az elektronikai
technikusi szakképzettséget tanúsító bizonyítványát. A támogató a végzős technikusi osztályok
arányának megfelelően két fő gépgyártástechnológiai technikus, és egy fő elektronikai technikus
szakmai vizsgát szerző tanuló számára biztosít egyszeri, egyenként 100 000 forintos ösztöndíjat.
A beérkező pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálja el az alapítvány kuratóriuma (a
figyelembe vehető szempontok alapján 100 pontot lehet szerezni):
1. A 2019/2020-as tanév sikeres teljesítése, az év tanulmányi eredménye.
A tanulmányi eredmény kiszámításánál a 2019/2020. tanév félévi és év végi tanulmányi
eredménye is beszámításra kerül. Elbíráláskor az éves átlagot kell figyelembe venni. 5,0
tanulmányi átlageredmény esetén 50 pont (4,9-es átlag esetén 49 pont, stb.) adható.
2. Szakmai vizsga eredménye.
Jeles (5) eredmény esetén 30 pontot kap a pályázó. Jó(4) teljesítmény esetén 20 pont
(stb.) adható. (Gyengébb eredmény esetén pont nem adható.)
3. Nagyon fontos bírálati szempont, ha a tanuló az országos tanulmányi versenyen, mint pl. az
OSZTV versenyen helyezést ér el. A legjobb helyezést elérő tanuló plusz 20 pontot kap.
A három, 100 000 Ft-os ösztöndíj átadására, a nyertesek kihirdetésére a szakmai vizsgát követően
kerül sor, terveink szerint 2020. június hónap 15. után.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. 03. 31.
A pályázatok benyújtásához előre elkészített nyomtatvány áll rendelkezésre, amelyet az
osztályfőnököktől, illetőleg a kuratórium ügyintézőjétől, Novák Istvánnétól lehet igényelni. Kérjük, hogy
a tanulók pályázataikat az osztályfőnökeiknek adják le, akik azokat, a javaslataikkal kiegészítve,
továbbítják az alapítvány ügyintézője részére, egyben aláírásukkal hitelesítik a tanulmányi
eredmények valódiságát. A diákok pályázatait az év végi tanulmányi-, vizsga- és
versenyeredményeivel az alapítvány ügyintézője egészíti ki és továbbítja értékelésre a Kuratórium
felé.
Az Alapítvány nevében sok sikert, jó tanulást kíván a Kuratórium Elnöke és az intézmény
Igazgatója, és nem utolsó sorban a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, mint támogató.
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