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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ – 2020. 

A Katolikus Karitász Tabi Csoportja 2019-ben alapította meg a Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díjat azzal a céllal, hogy a Tabi Plébánia területén működő Általános Iskolák –

azaz a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Tab) és a Tabi Takáts Gyula 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tab) – egy-egy nyolcadik osztályos 

tanulójának példaértékű tanulmányi, közösségi és kulturális vagy sport munkáját, a nevelői és 

diáktársai felé tanúsított példás magatartását elismerjük. 

A díj odaítéléséről a Karitászcsoportunk Diákjóléti Munkacsoportja dönt. A 

jutalmazandó diák a következő kritériumok alapján, az osztályfőnök, valamint egy további 

(ajánló) pedagógus írásbeli javaslata alapján, a pályázó motivációs levele és a beadott 

mellékletek értékelésével és rangsorolásával kerül kiválasztásra. 

Kritériumok: 

- A pályázónak kézzel írott motivációs levelet kell benyújtania, melyben röviden 

bemutatja tanulmányi, közösségi és kulturális/sport munkáját. A pályázó és a 

szülő/gondviselő aláírása is szerepeljen rajta. Elvárt módja: egy A4-es oldal, scannelt 

vagy telefonnal rögzített fénykép formájában. 

- Legalább 4 éven keresztül a Tabi Plébánia területén működő valamelyik Általános 

Iskola hűséges tanulója volt – ehhez iskolalátogatási igazolásra lesz szükség 

elektronikus formában.  

- Tanulmányi átlaga nem volt rosszabb 4,3-nál – 5-7. osztály év végi, 8. osztály félévi 

bizonyítványának/KRÉTA kivonat/törzsnapló scannelt vagy print screen-elt változata 

(bármelyik változat közül csak egyet kérünk, ami elektronikusan megoldható – 

mellékelendő a pályázati anyaghoz. A Bíráló Bizottság a magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, biológia-fizika-kémia (átlagolva) és hittan/hit- és 

erkölcstan/erkölcstan tárgyakat veszi figyelembe. 

- Példás szorgalmával, tehetségével, városi, megyei, esetleg országos versenyeken elért 

helyezésével öregbítette iskolája hírét, és/vagy kitartásával kiemelkedő 

sporteredményeket ért el – okleveleit vagy kupáit és érmeit jól kivehető módon, 

scannelt vagy telefonnal rögzített fénykép formájában elektronikus mellékelje. 

- Munkafegyelme, szorgalma sohasem volt kifogásolható, az iskolában töltött évek alatt 

mindig példamutatóan viselkedett. A közösség érdekében áldozatokat is vállalt. Vallását 

gyakorolja – osztályfőnöke és hitoktatója vagy a pályázó által szabadon választott 

iskolai pedagógus ajánlása. Az ajánlás megírásánál az alábbi szempontokat vegye 

figyelembe a tanulóról: munkafegyelme, szorgalma, viselkedése, a közösség 

érdekében végzett feladatai. 

o Beküldésének két módját fogadjuk el: 

▪ hagyományos papír alapú ajánlás: kizárólag aláírva scannelt vagy 

telefonnal rögzített fénykép formájában fogadjuk el, elektronikusan 

beküldve.  
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▪ e-mailben küldött ajánlás: az ajánlók emailben is megküldhetik 

ajánlásaikat a pályázónak.  

- További tanulmányok folytatásának igazolása – középiskolai felvételi 

határozatának scannelt vagy telefonnal rögzített fénykép formában. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges az adatvédelmi nyilatkozat (formanyomtatvány – 

nyilatkozattevőnél a szülő/gondviselő aláírása is kell a pályázó diákéval együtt!) és a 

szülő/gondviselő írásos nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke 

benyújtsa pályázatát a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának (formanyomtatványt 

mellékeljük) – gépelt, nyomtatott aláírt és scannelt vagy telefonnal rögzített fénykép 

formában a központi címünkre szíveskedjenek a pályázati anyaggal együtt megküldeni. 

 

A Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége díj tartalma: 

Oklevél, üvegplakett, pénzjutalom 

A díjazottak az oklevélen kívül, egy üveg plakettet kapnak, amelyen Árpádházi Szent Erzsébet 

– a szolgáló szeretet példaképe, a Katolikus Karitász védőszentje látható, félkörívben „A 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége 2020.– Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Tab” felirat 

szerepel. 

A kitüntetést a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának csoportvezetője adja át erre alkalmas 

időpontban – reményeink szerint a ballagáson – amennyiben a járványhelyzet miatt ez az idén 

nem lehetséges, akkor majd más, a díjazottal egyeztetett időpontban kerül átadásra. 

A kitüntetettek pénzjutalomban részesülnek, melynek összege az díj patrónusának felajánlása 

alapján az idén 15 ezer forint. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot (motivációs levél, ajánlások, mellékletek) aláírva, scannelt formában kérjük 

beküldeni Karitászcsoportunk központi címére. A pályázó diák aláírása mellett szerepelnie kell 

a szülő/gondviselő kézjegyének is! Kézírásos és postai úton beadott pályázati anyagot nem 

fogadunk el! 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. május 31. 

A pályázatot a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának központi címére kell beküldeni kizárólag 

elektronikus úton alábbi címre: 

tabikaritasz@gmail.com 

mailto:tabikaritasz@gmail.com
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Az e-mail tárgya: „Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége Pályázat - 2020" 

- Az e-mail minimális tartalma legalábbi ennyi legyen: 

„Tisztelt Bíráló Bizottság! 

Csatolva küldöm pályázatomat. 

Tisztelettel: 

pályázó neve, osztálya és iskolája” 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az elbírálást követően a díjazott személyéről a Karitászcsoportunk csoportvezetője értesíti az 

intézményvezetőket, hogy amennyiben a járványhelyzet megszűnik és a ballagásra sor kerülhet, 

ünnepségük forgatókönyvébe beilleszthessék a díj átadását. 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon a Karitász Csoport 

Diákjóléti Munkacsoportjához: 

Tenyei-Tóth Angéla – munkacsoportvezető  

(e-mail: tenyeita@gmail.com tel.: 06-30/560-6807) 

 

Tab, 2020. április 30. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Vajda Péter 

csoportvezető 
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