Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány
P Á L Y Á Z A T A
az oktató-nevelő munka támogatására

A pályázat célja:

támogatásban részesüljön a Gimnázium tanárainak, tanári
csoportjainak azon programja, amelynek célja az oktatás
színvonalának emelése. Kísérleti jelleggel támogatjuk a diákok
versenyre való felkészítését.

A pályázat kiírója: Evangélikus Gimnázium Alapítvány Kuratóriuma
Pályázat témái lehetnek:
- Továbbképzés részvételi díja, költsége
- Diákok tanulmányi versenyre történő felkészítése a pályázat kiírásának
tanévében vagy az azt követő tanévben
- A tanítás, felkészítés során alkalmazható eszköz beszerzése
- Tantárgyhoz kapcsolódó program, szakkör anyag költsége
- Külföldi diákcserék kísérőtanárainak költsége
- Táborozások támogatása
Az elbírálás során előnyt jelent a szakmai továbbképzés, valamint a tanulók
versenyekre történő felkészítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.
2.
3.
4.
5.

A pályázat célkitűzése
A pályázat indoklása
A pályázat megvalósításának módja, várható eredményei
A program költségkihatásait (pl: eszköz, terembér, rendezési és díjazási költségek).
A pályázó kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázati program megvalósulását
fényképpel, személyes élménnyel dokumentálja és azt az Alapítvány
rendelkezésére bocsátja.

Pályázati feltételek:
Támogatásra pályázhatnak:
− A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium tanári munkaközösségei, tanárai
egyenként vagy csoportban is.
− A pályázat nyerteseinek a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019.11.15-ig,
bizonylatokkal dokumentálva kell elszámolniuk, és a pályázat megvalósulásához
kapcsolódó írásbeli beszámolót is el kell juttatniuk.
A pályázati adatlapot emailban küldi el az Alapítvány a tanarok@fasori.hu címre
illetve az iskola honlapjáról is letölthető.

Hiányosan megküldött vagy nem pályázati adatlapon beadott vagy a beküldési
határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem bírálunk el. Az elbírálás során
előnyben részesülnek, akik korábban még nem nyertek támogatást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.10.
A beérkezett pályázati anyagokról áprilisában az Evangélikus Gimnázium Alapítvány
kuratóriuma dönt. A pályázatok elbírálását követően a döntésről a pályázók írásban
kapnak értesítést legkésőbb 2019.03.29-ig. Az Alapítvány támogatási szerződést köt a
pályázaton nyertes személyekkel, mely tartalmazza a felhasználás és az elszámolás
módját.

Evangélikus Gimnázium Alapítvány
PÁLYÁZATI ADATLAP

A PÁLYÁZÓ ADATAI :

Neve : .....................................................................................................................

Levelezési címe telefonszáma:................................................................................

A pályázó által más pályázatokon beadott pályázatai az utóbbi két évben: (téma
és összeg):…………...………...............................................................…............
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Amennyiben továbbképzésre pályázik, milyen továbbképzésen vett részt az
előző két évben, iskolai támogatásban:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1., A pályázat célkitűzése (maximum: 3 mondat)

2., A pályázat indoklása

3., A pályázat megvalósításának módja, várható eredményei

4., A program költségvetése:
A program megvalósításához szükséges összeg :
Önrész összege :
A pályázott összeg :
Más pályázatból biztosítandó összeg:
Saját forrásból finanszírozni kívánt
tevékenység

Összeg (forint)

Összesen :
Pályázott összegből finanszírozni
kívánt tevékenység

Összesen :
Aláírás:

Összeg (forint)

