A „HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY”
Kuratóriumának Pályázati felhívása
2019/2020 tanévre

Általános tudnivalók a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítványhoz
benyújtott pályázatokkal kapcsolatban
1.) Pályázatot benyújtani kizárólag az egyéni vagy a közösségi pályázati adatlapon lehet.
Az adatlap az általános iskolában igényelhető vagy az iskolai/óvodai honlapról letölthető.
Beadás helye:
- Herceghalmi Általános Iskola és AMI 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
- Herceghalmi Csicsergő Óvoda, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Kapcsolattartók: Horváthné Gacsályi Marianna - iskola ; Varga-Tóth Csaba - óvoda

2.) Egyedi pályázatok elbírálásához az osztályfőnök (igazgató) vagy óvónő indoklása
szükséges.
3.) A hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Amennyiben a hiánypótlás megtörténik, a
következő kuratóriumi ülés dönt a támogatásról.
4.) A határidőn túl beadott pályázatokkal kapcsolatban a soron következő kuratóriumi ülés dönt.
Visszamenőleg, már megvalósult programra beadott pályázatot az Alapítvány nem támogat.
5.) Az odaítélt támogatás összege minden esetben az Alapítvány rendelkezésére álló
forrásoktól és a pályázatok számától függ.
6.) A helyi oktatási intézmények által szervezett programokra egyéni pályázaton nyert összeget
a program szervezője veszi át a gondviselő értesítésével egy időben, a nem helyi szervezésű
programoknál a gondviselő.
7.) Egy adott pályázó, amíg az előzőleg felvett pályázati összeggel nem számolt el, számára
nem fizethető ki újabb pályázati összeg.
8.) A pályázat akkor tekinthető lezártnak, ha az összeg átvételekor kapott elszámolási
nyomtatvány hiánytalanul kitöltve leadásra kerül az eredeti számlákkal együtt.
9.) A jelenlegi törvényi szabályozás miatt tömegközlekedéssel történő utazást támogatni nem
áll módunkban, mert az Alapítvány nevére nem állítanak ki kedvezményes menet- jegyről
számlát.
10.)A pályázatok benyújtási határideje a tervezett kuratóriumi ülés előtt egy hét.
11.)A 2018/2019-as tanévben tervezett Kuratóriumi ülések időpontjai. Helyszín: Általános Iskola
2019. november 14.
2020. március 19.

2020. január 16
2020. május 30.

Címünk: Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 13.
E-mail cím: herceggyerek@gmail.com; holnap: http://alapitvany.herceghalom.hu/
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1. Közösségek támogatása
Gyermekrendezvényekre közösségi pályázatok: osztály közösségek, óvodai csoportok
részére.
Túrák, kiállítások és színházlátogatások, egyéb sport vagy kulturális programokra
igényelhetők. Határidő: folyamatos
2.

Egyéni pályázat általános iskolai tanulók részére Pályázni lehet közösségi programokon
való részvételre.
A támogatás odaítéléséről és összegéről a Kuratórium dönt.
Határidő: folyamatos

3.

Óvodások részére csoportosan készített képzőművészeti alkotás
Pályázat témája: „Állatok és növények”
Kettő óvodai csoport tárgyjutalomban részesül.
Határidő: 2019. november 10. (Díjátadás: 2019. december–karácsonyi ünnepség)

4.

Környezetvédelmi pályázat
Óvodai csoportok, alsós és felsős osztály közösségek részére.
Tanévenként 1-1 tanulócsoport nyerheti el, akik kiemelkedő környezettudatos
tevékenységükkel hozzájárulnak környezetük védelméhez (lásd külön pályázati kiírást).
Jutalmazás: tárgyjutalom Határidő: 2020. február 01. (Díjátadás: 2020. február –
Szülők és Nevelők Jótékonysági Bálja)

5.

Rajzpályázat korcsoportonként: a legszebb rajz
Pályázat témája: „Tavasszal a táj”
Jutalom: egy-egy óvodai csoport tárgyjutalomban részesül.
Határidő: 2020. április 30. (Díjátadás: 2019. június – Óvodai Pünkösdölő)

6.

Alsó tagozatos tanulók részére
A legszebb külalakú füzet vezetéséért: a pályázóknak szeptembertől – május 24-ig vezetett
füzeteit be kell mutatni.
Gyermekenként: egy vonalas füzettel lehet pályázni. Osztályonként egy kislány és egy
kisfiú tárgyjutalomban részesül.
Határidő: 2020. május 24. (Díjátadás: 2020. június – Iskolai Évzáró)

7.

Tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő általános iskolai tanulók részére
7.1
Tanulmányi verseny
országos
1.-10. helyezett
15 000 Ft/fő
megyei
1.-3. helyezett
10 000 Ft/fő
területi
1.-3. helyezett
5 000 Ft/fő
7.2
Levelezős tanulmányi verseny
országos
1.-3. helyezett
10 000 Ft/fő
megyei
1.-3. helyezett
5 000 Ft/fő
7.3. Egyéb versenyek. Egyedi elbírálás alapján, pályázni az oklevelek másolatával lehet.
Megyjegyzés: csapatversenyre egyéni pályázat nem adható be

Jutalmazás: tárgyjutalom a fenti értékben.
Határidő: 2020. május 24. (Díjátadás: 2020. június - Évzáró)
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8.

Kiemelkedő sportteljesítményért
Azok a herceghalmi gyermekek pályázhatnak, akik egyéni versenyzőként vagy
csapatjátékosként sportversenyen vesznek részt. Versenyeredmény igazolása szükséges.
Jutalmazás: Egyedi elbírálás alapján, tárgyjutalom
Határidő: 2020. május 24. (Díjátadás: 2020. június – Iskolai Évzáró)

9.

Felső tagozatos tanulók részére
9.1 8 évig kitűnő tanuló 15.000 Ft, ennek hiányában a 8 évig legjobb tanulmányi
eredménnyel rendelkező végzős tanuló 10.000 Ft egyszeri tárgyjutalomban részesül.
Határidő: 2019/2020 tanév vége (Díjátadás: 2020. június – Iskolai Évzáró)
9.2 Az előző tanévhez képest 4 tantárgyat javító 3 tanuló – háromnál több tanuló esetén a
közismereti tárgyak átlaga dönt – 5.000 Ft egyszeri tárgyjutalomban részesül.
Határidő: 2019/2020 tanév vége (Díjátadás: 2020. június – Iskolai Évzáró)

10.

A Herceghalomban bejelentett lakhellyel rendelkező középiskolai tanulók részére
10.1 Mindhárom középiskolai iskolatípusban évfolyamonként a legjobb tanulmányi
eredményt elérő tanuló 10.000 Ft egyszeri tárgyjutalomban részesül. Csak négyes
tanulmányi átlagnál jobb pályázatok nyújthatók be.
0. évfolyamon kiemelkedő eredményt elérő tanulók közül a legjobb 5.000 Ft
egyszeri tárgyjutalomban részesül. Határidő: 2020. szeptember 05.
10.2 Minden évben a felsőfokú komplex nyelvvizsgát tett középiskolás tanulók 15.000 Ft
egyszeri tárgyjutalomban részesülnek (igazolás a nyelvvizsga bizonyítvá ny
másolatával).
Határidő: a megszerzést követő három hónapon belül
10.3 Minden évben a második középfokú komplex nyelvvizsgát megszerzett középiskolai
tanulók 15.000 Ft egyszeri tárgyjutalomban részesülnek (igazolás a nyelvvizsga
bizonyítványok másolatával), abban az évben, amikor a másodikat megszerezte.
Határidő: a megszerzést követő három hónapon belül

11. Felsőoktatásban résztvevő tanulók részére
A legjobb tanulmányi eredményt elérő, főiskolán vagy egyetemen tanuló herceghalmi
lakhellyel rendelkező diák, 20.000 Ft egyszeri tárgyjutalomban részesül. Jelentkezni lehet
legalább 4-es átlagú index lezárt év végi eredményének bemutatásával.
Határidő: 2020. szeptember 05.
12. Egyéb pályázatok
Egyedi elbírálás alapján

Herceghalom, 2019. szeptember 1.

Kuratórium

