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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány pályázatot hirdet a ………... 

tanévben, az ESZI-vel munkaviszonyban álló munkavállalók számára. 

 

A pályázat célja módszertani és tantárgyfejlesztési feladatok elvégzése, új módszerek 

alkalmazása, bevezetése. 

 

Pályázatot az ESZI-vel munkaviszonyban álló munkavállaló, illetve az ESZI-ben működő 

munkaközösségek nyújthatnak be. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

- az iskola Szakmai Programjával egyeztetett tevékenység,  

- a megpályázott összeg felhasználásának részletes leírása, költségvetése, 

- oktatótestületi támogató javaslat. 

 

 

A pályázati eljárás 

 

1. A megfelelő pályázati lap kitöltése. 

2. A pályázati lapot a közismereti -, szakképzési igazgatóhelyettesek véleményével az iskola 

igazgatójának kell leadni.  

3. Az ösztöndíj bizottság javaslata. 

4. A kuratórium elnökének döntése. 

 

 

Eredményes munkát kíván az 
 

 

 

  ESZI Intézményfenntartó és Működtető  

  Alapítvány 
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Pályázati azonosító: ……….. 

 

INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓINAK ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI LAPJA 
 

A pályázat címe: …………………………………………………………………………… 

A pályázó/képviselő neve: …………………………………………………………………. 

A közvetlen felettes igazgatóhelyettes javaslata: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Paks, 20… …………….hó ….. nap 
 

       ……………………………………….. 

        javaslattevő aláírása 
 

A oktatótestület állásfoglalása: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Paks, 20… …………….hó ….. nap 
 

       ……………………………………….. 

        igazgató aláírása 
 

Az ösztöndíj bizottság javaslata: 
A benyújtott ………………………………………………………………….. tárgyú pályázatot a Bizottság 

elfogadja/elutasítja*, amelynek egyszeri/rendszeres* összege: 

…………….. Ft, azaz ……………………………… forint alkalmanként/havonta*. 

A rendszeres támogatás ………………………………. hónaptól ………….. hónapig jár. 

 

Elutasítás esetén részletes indoklás: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Paks, 20… …………….hó ….. nap. 

 

       ……………………………………….. 

        bizottsági megbízott aláírása 

 

A kuratórium elnökének döntése: 
A mellékelt pályázatot, amelynek egyszeri/rendszeres* összege: ……..……… Ft, azaz 

…………………………… forint alkalmankénti/havonkénti* juttatását a Kuratórium jóváhagyja/elutasítja*. 

 

Paks, 20… …………….hó ….. nap 

 

       ……………………………………….. 

        kuratóriumi elnök aláírása 

 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

A pályázat részletes leírása, célja, a pályamű tartalomjegyzéke, költségvetése. 


