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A Szandaszőlősi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

„Kalydy Sándor Ösztöndíj” szabályzata 

 

A Szandaszőlősi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány kuratóriuma a 2021. május 28-án kelt 

5/2021 (05.28) számú Határozatában ösztöndíjat alapított az iskola 130. jubileumi évében, Kalydy 

Sándor örökös igazgató tiszteletére. 

Preambulum: 

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének falán Kalydy Sándor 

nyugalmazott igazgató emléktábláját születésnapján, 2021. április 25-én szűk körben avatták fel. 

Az intézmény és az iskolai alapítvány Szabó György Munkácsy díjas szobrászművész munkájával 

állított örök emléket az iskola 2019-ben elhunyt örökös igazgatójának tiszteletére, aki 39 évig 

dolgozott az iskolában, ebből 35 évig az iskola első számú vezetőjeként.   

Kalydy Sándor igazgató úrra nagyon sok szandaszőlősi lakos jó szívvel, tisztelettel, szeretettel 

emlékezik, hiszen generációk oktatását, nevelését irányította az iskolában több mint három 

évtizeden át. „Igazgató bácsi” személye nem csak az iskola, hanem a lakókörzet életében is 

meghatározó volt, mivel számtalan közösségi kezdeményezés és az iskola infrastrukturális 

fejlesztése fűződik a nevéhez.  

Az iskolai alapítvány az emléktábla avatása mellett az iskola alapításának 130. jubileumi évében 

egy ösztöndíjat is alapított, melyet minden évben három fő hetedik osztályos tanuló nyerhet el. A 

kiválasztás szempontja a kiváló tanulmányi és közösségi munka, melyet az alapítvány kuratóriuma 

bírál el.   

Az örökös igazgató tiszteletére készült emléktábla és az iskolai alapítványból finanszírozott 

ösztöndíj időtálló érték marad, mert olyan - az egykori igazgatóhoz hasonlóan - felelősen 

gondolkodó, az értékteremtés iránt elkötelezett emberek összefogásából valósult meg, akik ma is 

készek tenni a jövő nemzedékéért.   

 

I. fejezet: Általános rendelkezések 

 

1. Az ösztöndíjban minden tanévben maximum három fő 7. évfolyamos tanuló részesülhet. 

 

2. Pályázati feltételek:  

a) példás magatartás 

b) alsó tagozatból hozott jeles bizonyítvány 

c) ötödik osztálytól legalább 4,7-es tanulmányi átlag 

d) aktív részvétel a közösségi munkában 

e) versenyeredmények: 5. évfolyamtól évente 2 különböző tárgyból vagy ugyanabból 

a tárgyból különböző szinten elért kiemelkedő versenyeredmény 

f) előnyt jelent iskolát képviselő sporteredmény, illetve a néptáncos tevékenység. 
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3. A pályázás módja:  

a) az ösztöndíjat a tanuló pályázza meg 

b) az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat a lehetőségről, megismerteti a tanulókkal a 

kritériumokat 

c) a szükséges igazoló dokumentumokat pályázó tanulónak kell összeszedni és 

benyújtani a pályázathoz  

d) a pályázatnak tartalmaznia kell az osztályfőnök ajánlását, mely röviden bemutatja a 

tanulót, a tanuló közösségi munkáját 

e) a tanuló írja le, hogy mire költené az elnyert összeget 

f) a tanuló az osztályfőnöknek adja le a pályázatát 

g) az osztályfőnök az év végi osztályozó értekezleten ismerteti, kik adták be a 

pályázatot 

h) az osztályozó értekezleten az osztályfőnök tesz ajánlást a 7. osztály év végi 

tanulmányi eredményeinek ismeretében 

 

4. Kizáró feltételek:  

a) a tanulói jogviszony szünetelése 

b) fegyelmi intézkedés 

 

II. fejezet: A pályázatok elbírálási rendje 

 

1. A pályázatokat az alapítvány kuratóriumának címezve az intézményvezetőnek kell 

benyújtani minden év június 10-ig. 

2. A benyújtott pályázatokról az alapítvány kuratóriuma által megbízott 5 fős bizottság dönt, 

melynek tagjai: 1 fő a kuratórium képviseletében, 1 fő az intézmény vezetőségének 

képviseletében, 1 fő tehetséggondozó-munkaközösség vezető, 1 fő diákönkormányzatot 

patronáló tanár, 1 fő osztályfőnöki munkaközösség vezető.     

3. A bizottság valamennyi benyújtott pályázatot érdemben megvizsgálja és elbírálja, az 

ülésről jegyzőkönyv készül. A támogató javaslatot és a támogatás elutasítását röviden 

indokolni kell.      

 

III. fejezet: Eredményhirdetés ideje, módja:  

 

Az eredményhirdetés minden évben a tanévzáró ünnepélyen történik.  

 

 

IV. fejezet: Jogorvoslat 

A kuratórium döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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V. fejezet: Az ösztöndíj folyósításának rendje: 

 

1. A döntésről a kuratórium elnöke június 15-ig írásban értesíti a pályázó tanulókat. 

2. Az ösztöndíj összege 50.000 Ft, melynek folyósítása/kifizetése két részletben, 

októberben és februárban történik a szülő/gondviselő számlaszámára történő 

átutalással.   

3. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, a megszűnést 

követően az ösztöndíj nem folyósítható. 

4. Amennyiben egy ösztöndíjat elnyert tanuló félévkor kiiratkozik az iskolából, annak a 

helyébe léphet olyan tanuló, aki szintén pályázott, de nem nyert.  

 

Szolnok, 2021. május 31. 

 

 

                                                                                                           Dr. Kállai Mária s.k. 

                                                                                                             a kuratórium elnöke 

 

 


