2.2.1 Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban:
a) aki nem rendelkezik aktív tanulói jogviszonnyal
b) a 9. előkészítő évfolyamba érkezett tanuló az első félévben
c) aki másik programból érkezett, az első félévben
d) akinek a tanulmányi eredménye az előző időszakhoz képest 0,5-del rosszabb
e)
akivel
szemben
az
elbírálást
megelőző
negyedévben
osztályfőnöki/nevelőtanári, vagy annál szigorúbb fegyelmező intézkedés történt
f) aki az intézménynek szándékosan kárt okoz (pld: kollégium tárgyaiban,
eszközeiben)
g) aki a program anyagi javaival felelőtlenül bánik vagy magatartásával anyagi
kárt okoz (Pl.: étkezés lemondásának elhanyagolása, kirándulásról igazolatlan
hiányzás, a kapott felszerelését, eszközöket felelőtlenül kezeli)
h) aki nem az Arany János Kollégiumi Programban vesz részt
2.2.1.1 A pályázó tanulónak a magatartás és a szorgalom minősítése az
iskolában és a kollégiumban "jó"-nál lehetőleg ne legyen rosszabb.
2.2.1.2 Tanulmányi eredmények:
A) A pályázónak a tanulmányi eredménye nem lehet rosszabb:
a./ 9. előkészítő évfolyamon 3,5-nél,
b./ 9. évfolyamon 3,5-nél,
c./ 10-12. évfolyamon 3,5-nél.
B) Tanulmányi eredménye 3,0 és az előző időszakhoz képest legalább 0,3-del
javult és nincs elégtelen osztályzata.
A tanulmányi átlagoknál az előző félévi eredményeket kell figyelembe venni.
2.2.1.3 A közösségi munka megítélésénél előnyben kell részesíteni azt a diákot,
aki mentorálási feladatokat, illetve egyéb közösségsegítő tevékenységeket (pl.
aktív részvétel a tanulókutató programban, önálló projektek szervezése,
kollégiumi lap készítése stb.) vállalt a közösségben.

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának szempontjai, pontozási rendszere

Tanulmányi eredmények

2013-14 tanév
végén

2014-15 tanév
félévkor
A kapott
pontszám a
tanulmányi átlag

Magatartása az iskolában

Tanulmányi átlag Tanulmányi átlag
növekedése
csökkenése
A kapott
pontszám a
tanulmányi átlag
növekedése

Levonandó a
tanulmányi átlag
csökkenése

Osztályzat

Fegyelmező intézkedés

A kapott pontszám példás Enyhe és egyszeri
és jó osztályzat esetén 1 fegyelmező intézkedés
pont
esetén levonandó 1 pont,
ismétlődő és súlyos
esetben megvonható az
ösztöndíj teljes összege

Szorgalma az iskolában

Osztályzat

Dicséret /Versenyen,
rendezvényeken részvétel

Magatartása a
kollégiumban /Házirend
betartása, viselkedés a
társakkal,
pedagógusokkal,
hiányzások,
környezetének rendben
tartása

Szorgalma a kollégiumban
/Tanórai munka, szakkör,
fejlesztő foglalkozások,
nyelvvizsgára felkészülés,
versenyeken részvétel

Közösségi munka
/Kollégiumi és
csoportszinten

Szándékos vagy
hanyagság miatt
bekövetkező károkozás
/Étkezés, kirándulás …stb

Igazolatlan mulasztások,
késések

A kapott pontszám példás 0-5 óra igazolatlan
és jó osztályzat esetén 1 hiányzás esetén
pont
levonandó 1 pont,
6-10 óra esetén 3 pont,
többszöri késés esetén 1
pont

A kapott pontszám 1 pont, A kapott pontszám
kiemelkedő teljesítmény
példamutató magatartás
esetén 2 pont
esetén 3 pont,
megfelelő minősítéskor 1
pont.
Javításra, pozitív
változtatásra javasolt
tanulónál levonandó 3
pont.
Árnyaltabb minősítés
esetén a +3-tól -3-ig skála
is alkalmazható, amit
szavazással kell
megerősíteni.

A kapott pontszám
példamutató szorgalom
esetén 3 pont,
megfelelő minősítéskor 1
pont.
Javításra, pozitív
változtatásra javasolt
tanulónál levonandó 3
pont.
Árnyaltabb minősítés
esetén a +3-tól -3-ig skála
is alkalmazható, amit
szavazással kell
megerősíteni.

A csoportban végzett
példás közösségi munka
esetén a kapott pontszám
1 pont,
a kollégiumi közösségben
végzett példás
tevékenységért 1 pont
adható.

Kisebb súlyú, egyszeri
hanyagság miatt okozott
károkozás esetében
levonandó 3 pont.
Ismétlődő és súlyosabb
esetekben megvonható az
ösztöndíj teljes összege.

