
Pályázati adatlap 

a Debreceni Nemzetközi Iskola ösztöndíjprogramjában való 

részvételre a 2020/2021. tanévtől kezdődően 

 

1) A támogatandó tanuló és családjának adatai:  

A támogatandó tanuló  

Vezetéknév:            Állampolgárság (1):  

Keresztnév:  Állampolgárság (2):  

A támogatandó tanuló  által preferált megszólítás:  Nem:               férfi             nő  

Születési dátum (év/hónap/nap):   Melyik évfolyamra pályázik:  

Születési hely:  

Az Intézményben történő iskolakezdés 

várható időpontja:  

  

Törvényes képviselő  Törvényes képviselő   

Vezetéknév:  Vezetéknév:  

Keresztnév:  Keresztnév:  

Születési név:   Születési név:  

Állampolgárság:  Állampolgárság:  

Nyelv:  Nyelv:  

Családi kapcsolat a támogatandó tanulóval:  Családi kapcsolat a támogatandó tanulóval:  

Állandó/ideiglenes lakcím:  

Áll./ideiglenes lakcím, ha különböző, mint a 

másik törvényes képviselő lakcíme:  

Bejelentés ideje:   Bejelentés ideje:  

Otthoni telefonszám:  Otthoni telefonszám:  

Mobil telefonszám:  Mobil telefonszám:  

Preferált e-mail cím:  Preferált e-mail cím:  

  

A támogatandó tanulóval  egy háztartásban élő eltartottak:  

 

Név:  Kor:  Jelenlegi intézmény:   

Név:  Kor:  Jelenlegi intézmény:  

Név:  Kor:  Jelenlegi intézmény:  

 

   

 

  



2) A támogatandó tanuló által használt nyelv(ek):  

Anyanyelv: ………………………………………otthon használt nyelv:………………………….. 

Az oktatás nyelve  a jelenlegi iskolában:……………………………………………….. 

Az angol nyelvtanulás kezdete a jelenlegi iskolában: ………………………………….  

 

Egyéb nyelv:  Meddig tanulta:  Elért nyelvi szint:  

Egyéb nyelv:  Meddig tanulta:  Elért nyelvi szint:  

Egyéb nyelv:  Meddig tanulta:  Elért nyelvi szint:  

 

Részesült-e a támogatandó tanuló bármikor felzárkóztató angol idegennyelvi oktatásban?  

Amennyiben igen, kérjük, részletezze:  

 ............................................................................................................................................................... 

3) Óvodai/ iskolai információk:  

Kérjük, amennyiben releváns, az elmúlt öt évre vonatkozóan válaszoljon a kérdésekre.  

Óvoda/iskola  

Óvoda/ iskola neve:  

Címe:  Csoport/osztály:  

  

Az oktatás/nevelés típusa (PL. Brit, Amerikai, 

IB):  

 

  Instrukciók nyelve:  

Mióta jár a támogatandó tanuló az intézménybe:  

Meddig jár/járt a támogatandó tanuló az 

intézménybe:  

Jelenleg melyik évfolyamra jár:  Kezdő évfolyam megnevezése:  

  

4) A törvényes képviselő által a támogatandó tanulóra  vonatkozó egyéb információk:  

Kérjük, adjon meg négy kifejezést, mely legjobban bemutatja gyermekét:       

   

 

Kérjük, adjon meg négy olyan területet, mely tükrözi gyermeke erősségeit:  

 

Kérjük, adjon meg négy olyan területet, amelyet gyermekének erősítenie kellene:     

   

 

 

                           

           

           



 

 

5) Általános információk:  

Személyes információk: Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati adatlapon szereplő 

adatokat az Intézmény, valamint a pályázat elbírálásában részt vevő szereplők megismerjék, 

továbbítsák és kezeljék. 

 

6) A pályázati adatlap véglegesítése:  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,  

- a pályázati adatlapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam 

be** 

- a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.**   

 

Nyilatkozom arról, hogy a támogatandó tanuló az ösztöndíjprogramban történő részvétellel 

összefüggésben a jogosultsági feltételeknek megfelel, és a pályázat benyújtásával összefüggésben 

velem szemben kizáró feltétel nem áll fenn.    

 

Kelt: _________________, _______ év ______________ hó ______ nap 

 

   _____________________________  

        törvényes képviselő aláírása   

(** A megfelelő szöveg aláhúzandó.) 

 

 

 

 

 


