
IGAZOLÁS

Alulírott …………………………………………, mint a jelen igazolást kibocsátó 1.) pontban megjelölt

intézmény/tagintézmény1 vezetője a 2.) pontban azonosított rendezvénnyel / eseménnyel

kapcsolatban a következő

i g a z o l á s t

adom ki az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (1053 Budapest,  Egyetem tér 1-3.,  

OM azonosító: FI 80798) mint igazolást kérő számára:

1. Igazolást kiadó intézmény adatai:

Központi intézmény:

a. Intézmény neve: .........................................................................

b. Intézmény címe: .........................................................................

c. OM azonosító: .........................................................................

d. KLIK-azonosító: .........................................................................

e. Intézményvezető neve: .........................................................................

f. Intézményvezető beosztása: .........................................................................

g. Intézményvezető elérhetőségei: .........................................................................

Tagintézmény2:

h. Tagintézmény neve: .........................................................................

i. Tagintézmény címe: .........................................................................

j. Tagintézményvezető neve: .........................................................................

k. Tagintézményvezető beosztása: .........................................................................

l. Tagintézm.vezető elérhetőségei: .........................................................................

1Nem kívánt rész törlendő!
2Csak akkor töltendő ki, ha releváns!
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2. Esemény / rendezvény leírása

 Az  EFOP-3.4.4-16  számú,  „Belépő  a  tudás  közösségébe”  projekt
keretében szervezett "ATOMCSILL" szakköri program

 Kezdete: ..................................................................

 Befejezése: ..................................................................

 Esemény helyszíne: ..................................................................
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3. Résztvevő diákok összesített (aggregált) adatai:

Összes résztvevő tanuló száma:   ........       azaz (szám betűvel kiírva)     fő      (100 %)

– ebből hátrányos helyzetű                 ........       azaz (szám betűvel kiírva)     fő      (      %)
  (állandó lakhely alapján)

– ebből hátrányos helyzetű                 ........       azaz (szám betűvel kiírva)     fő      (      %)
  (személyes szociális helyzet 
   alapján)

– ebből halmozottan hátrányos           ........       azaz (szám betűvel kiírva)     fő      (      %)
   helyzetű

Hátrányos és halmozottan             ........       azaz (szám betűvel kiírva)     fő      (      %)
hátrányos helyzetű 
tanulók összesen

A jelen kiadott  igazolás alapjául  az  oktatási  intézményünkkel  tanulói  jogviszonyban álló
tanulók előzetes jelentkezése során felvett adatok / a rendezvény alatt rögzített jelenléti ív /
a tanulókat oktató pedagógusok általi azonosítására1 szolgál. Ezek a rögzített információk
jelen  igazolás  kiadásával  egyidőben  megsemmisítésre  kerülnek,  a  jelen  igazolásban
foglaltaknál részletesebb adatok nem adhatóak át az igazolást kérő számára.

Jelen igazolás csak az EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú pályázat dokumentációjához, azaz
a  pályázat  támogatásával  megvalósuló  projekt  szakmai  eredményének  igazolásához
használható fel. Jelen igazolás 2 (azaz: kettő) eredeti példányban került kibocsátásra.

Kelt: .............., .......... év ............ hónap ........... nap

ph.

……………....……………………....………………......

1Nem kívánt rész törlendő!
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