
Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa 
kuratóriumi elnök részére 

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. 

 
Pályázat tanulmányi kirándulás támogatására 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a formanyomtatványt, és szíveskedjék a valós adatoknak 
megfelelően kitölteni! Hiányosan benyújtott pályázatot a Kuratórium nem fogad el. 

A TANULÓ NEVE: OSZTÁLY: 

 
1.) Adatok 

Születési helye, ideje:    

Állandó lakcíme:  

Személyi ig. (diákigazolvány) száma:  

Édesanyja neve:  

lakcíme, szem. ig. száma:  

Édesapa (gondviselő) neve:  

lakcíme, szem. ig. száma:  

 
2.) Szociális körülmények (jelölje x-szel, ha a körülmény fennáll) 

A tanuló árva    
A tanuló félárva          
Egy tanuló testvér a családban         
Két vagy több tanuló testvér a családban   
A tanuló vagy testvére fogyatékkal élő vagy 
tartósbeteg              
Egyedülálló szülő gyermektartás nélkül      
Munkanélküli valamelyik szülő     
Nyugdíjas szülő vagy nagyszülő neveli      
Súlyos beteg a családban   

Egyéb méltányolandó körülmény: 

 
3.) A család jövedelme (Kérjük, a felsorolt bevételekről igazolást – pl. jövedelemigazolás, 
bérlap, csp-szelvény, fénymásolt igazolás – csatolni szíveskedjék!) 

 Édesanya Édesapa 

Nettó munkabér (vagy álláskeresési járadék): Ft Ft 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: Ft Ft 

Vállalkozásból, őstermelői és más önálló 
tevékenységből származó nettó jövedelem: 

Ft Ft 

Alkalmi munkavégzésből szárm. nettó jöv.: Ft Ft 

Családi pótlék: Ft Ft 

Szociális segély: Ft Ft 

Gyermektartás vagy árvaellátás: Ft Ft 

Ápolási segély: Ft Ft 

Egyéb: Ft Ft 

 

A család összes jövedelme: Ft 

Közös háztartásban élők száma: fő 

Egy főre eső jövedelem: Ft 



  

 
Csatolt mellékletek: …………………………………………………………………………….. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Aláírásommal hozzájárulok, hogy személyes adataimat az Alapítvány a pályázat 
elbírálása érdekében a hatályos jogszabályokban és az adatkezelési szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja.  
 
Kelt: …………………………………………….. 
 
Szülők aláírása: 
 

………………………………….. 
 

………………………………….. 
 

 

 
Osztályfőnök tölti ki! 
 
4.) Osztályfőnöki ajánlás 

A kirándulás tervezett költsége:  

A kirándulás tervezett időpontja:  

A pályázatot támogatom:         igen  /  nem 

A tanuló tanulmányi eredménye kiemelkedő          

A tanuló közösségi munkája kiemelkedő         

A tanuló iskolával kapcsolatos kiadásai magasak (tankönyv, eszközök, sportszer, stb.)          

A tanuló családi hátterére tekintettel támogatásra szorul:              

Egyéb: 

 
…………………………………………. 

osztályfőnök 
 

 
5.) A Kuratórium döntése 
 
A tanulmányi kirándulás támogatása iránti kérelmet     elfogadtuk    /   nem fogadtuk el. 
 
Elnyert összeg:                                      Ft 

 


