
 

 
AZ ÖSZTÖNDÍJ MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 

2022/2023 

 
 

TELJESÍTMÉNY ÖSZTÖNDÍJ 

Feltételek: 

- versenyeredmények – az Oktatási Minisztérium által szervezett országos iskolai versenyek 

országos szakaszán elért I., II., III. helyezés illetve nemzetközi szakaszokon való résztvétel 

esetén; 

- az osztályfőnök javaslata alapján; 

- diploma másolatot kell leadni. 

 

 
     ÉRDEM ÖSZTÖNDÍJ 

      Feltételek: 

- 9,50 fölötti előző éves átlag média - IX. osztály esetében a bejutási médiát kell alapul venni-és 

legtöbb 20 igazolatlan hiányzás (az elmúlt tanévben); 

- versenyeredmények – az Oktatási Minisztérium által az elmúlt tanévben szervezett országos 

iskolai versenyek megyei vagy zonális szakaszán elért I., II., III. helyezés esetén – diploma 

másolatot kell leadni; 

- ezt az ösztöndíjat nem kell kérni, az osztályfőnök által leadott éves tanulmányi átlagok alapján 

állítjuk össze a jogosultak névsorát, és csak VI-XII. osztályos tanulók számára igényelhető. 

 

 

     TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 

 

- kérvény – az iskola titkárságán igényelhető –, amely tartalmazza az előző évben elért éves 

tanulmányi átlagot (minimum 7,50) és az igazolatlan hiányzások számát (maximum 20/év) 

melyet az osztályfőnök aláír; 

- IX. osztály esetén legkevesebb 7,50 a bejutási média, illetve kevesebb, mint 20 igazolatlan 

hiányzás az elmúlt tanévben; 

- V. osztály esetén „Nagyon jó” minősítés minden tantárgyból, illetve kevesebb, mint 20 

igazolatlan hiányzás az elmúlt tanévben; 

- igazolás mindkét szülő jövedelméről az elmúlt 3 hónapra (június, július, augusztus) – 

amennyiben nem dolgozik saját felelősségre írt nyilatkozat; 

- a Közpénzügyi Hivatal (Adminstrația Finanțelor Publice) által kiadott igazolás, hogy nincs 

más adózandó jövedelem; 

- igazolás a Polgármesteri Hivataltól a földtulajdonról; 

- az iskolás testvérektől iskolalátogatási igazolás; 

- a kisebb testvér születési bizonyítványának másolata; 

- a szülők személyi igazolványának másolata; 

- az egy családtagra jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az országos minimálbért: 

1524 lejt; 

- ezt az ösztöndíjat V-XII. osztályos tanulók kérhetik. 

 



 

 

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 

     A)1) ALACSONY JÖVEDELEM  ESETÉN 

- kérvény – az iskola titkárságán igényelhető; 

- igazolás mindkét szülő nettó jövedelméről 12 hónapra (amennyiben nem dolgozik, saját 

felelősségre írt nyilatkozat); 

- a Közpénzügyi Hivatal (Adminstrația Finanțelor Publice) által kiadott igazolás, hogy nincs 

más adózandó jövedelem; 

- igazolás a Polgármesteri Hivataltól a földtulajdonról; 

- az iskolás testvérektől iskolalátogatási igazolás; 

- a kisebb testvér születési bizonyítványának másolata; 

- a szülők személyi igazolványának másolata; 

- az egy családtagra jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az országos minimálbér felét: 

762 lejt. 

 

A)2) Azon tanulók, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem 762 és 1143 lej (az 

országos nettó minimálbér 75%-a) közé esik, évente egyetlen alkalommal szociális ösztöndíjban 

részesülhetnek.  

 

B) ÁRVA VAGY EGY SZÜLŐ ÁLTAL NEVELT GYERMEKEK ESETÉN 

- kérvény – az iskola titkárságán igényelhető; 

- születési bizonyítvány másolat; 

- jogosultságot igazoló iratok:  

- elhalálozást igazoló okirat másolata; 

- bírósági határozat amelyből kitűnik az egyik szülő kizárólagos felügyeleti joga (nincs 

gyerektartás megállapítva); 

- a gyerek születési anyakönyvi kivonatában az apa ismeretlen - születési bizonyítvány 

elégséges; 

- egy személy által örökbefogadott gyerek – igazoló okirat; 

- gyermekelhelyező otthonban lévő gyerek – igazoló okirat. 

 

C) KRÓNIKUS BETEGSÉG ESETÉN 

- kérvény – az iskola titkárságán igényelhető 

- szakorvos által kiállított orvosi igazolás (tip A5), családorvos vagy iskolaorvos által 

láttamozva. 

 

D) VIDÉKI LAKHELY ESETÉN, AMENNYIBEN A LAKHELYEN NINCS LEHETŐSÉG 

ISKOLÁZTATÁSRA (Előkészítő –VIII. OSZTÁLY) 

- igazolás a Polgármesteri Hivataltól hogy a községben nincs tanintézmény. 

 

 Megjegyzés:       
 1. A szociális és a teljesítmény ösztöndíjat kortól függetlenül lehet igényelni. 

 2. A szociális ösztöndíjat igénylő kérheti a tanulmányi, az érdem vagy a teljesítmény ösztöndíjat is. 

 3. A szociális ösztöndíjat igénylő diákok esetében, ha az egy hónapra számolt igazolatlan hiányzások 

száma meghaladja a 10-et, akkor abban a hónapban nem jogosult az említett ösztöndíjra.  

 4. A speciális igényű gyerekek (CES) is igényelhetik bármelyik ösztöndíj típust. 

 5. Amennyiben bankszámlára szeretnék kapni az ösztöndíjat, kérünk egy bankszámla kivonatot 

behozni, (javasolt, hogy a tanuló nevén legyen, ha nincs, a szülő bankszámlája is megfelel) az alábbi 

bankok egyikénél: BANCA TRANSILVANIA, ING, UNICREDIT. 

 

Leadási határidő: 2022 szeptember 30. 

Az igényléshez az iratokat egy irattartóban kérjük benyújtani. 

 

IGAZGATÓSÁG 


