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rendean6ny / egy6b
megval6sul{s{nak utols6 napia:
lg6nvelt dsszeg:
Osszkdtb6s:
K6re lem c6lia, szakmai trartalmAnak

2017.05.17.

neve:
a
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A Szombathelyi' Bercs6nyi Mikl6s Alta16nos lskola tehetseggo ndoz6
munkakdzdss6g6nek vezetdjek6nt fordulok 0nhdz. lskol6nk befogad6 pedag69iai
gyakorlatot kdvet, ilyen tekintetben mintaad6 int6zm6ny. Az dtlagosn6l sokkalt6bb, 105
fci saj6tos nevel6si ig6ny[i, rajtuk kivUl 32 fd tanul6si neh6zs6ggel kUzdcj gyermek tanul
n6lunk. Azt gondolom, hogy a beilleszked6siik6rt, fejl6d6sUk6rt minden tcilUnk telhetSt
megteszUnk. Az6rt, hogy a Bercs6nyi iskola ne csak az integr6ci6 tertilet6n v6gzett
munk6j6r6l legyen ismert a sziil6k kor6ben, nagyon elhivatottak vagyunk abban is,
hogy felfedezzlk tanul6inkban a tehets6get 6s segitsUk ciket kiteljesedni. Ennek

erdekeben sz5mos tehets6ggondoz6 foglalkoz6st tartunk, ahol mod van arra, hogy
gyerekekkel kis csopoftban, igazAn odafigyelve foglalkozzunk. Az ut6bbi 6vekben

a

drdmmel tapasztalom, hogy ennek megvan az eredm6nye, sok 6s sokf6le versenyen
m6retjtik meg tanul6inkat tanulm5nyi 6s sport terUleten egyardnt. Sz6p, esetenk6nt
kiemelked6 eredm6nyekkel bUszk6lkednek tanuloink 6s kollegaim. Annak 6rdek6ben,
hogy a gyerekeket motiv6ljuk, 6v v6g6n egy kirdndul6ssaljutalmazzuk legjobbjainkat.
Jellemz6en a v6rosi 1-3., akkredit6lt versenyen megyei 1-10., valamint az orsz6gos
eredm6nyeket el6r6 tanul6ink sz5llhatnak fel arra a buszra, ami az id6n terveink szerint
Sopron fel6 veszi azirAnyt. A tavalyi 6vben azttapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon
b0szk6k arra, ha meghiv6t kapnak a kirdndul6sra 6s mi pedag6gusok blzunk benne,
hogy ez er6slti benni.ik a munkakedvet, a kitart6st, a tenni akar6st a jov6ben is.
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6si tAmogat{s eset6n a szeruezet 6ves,
rendea/6nyt6mogat6s eset6n a rendear6ny 6sszk6lb6gvet6se- szdveges
indokl{sa:

A kir6ndul5sra egyre nehezebben tudjuk az anyagi forrdst megteremteni, hisz ezt
jutalomk6nt, elismer6sk6nt kapjSk az ana 6rdemes tanulok, igy a szul6kt6l sem
k6rhettink hozz1j1rul6st. Abban k6rem segits6g6t, hogy el tudjuk vinni eredm6nyesen
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versenyz6 tanul6inkat erre a kir6ndul6sra. A kir6ndul6s tervezett koltsegei:
Botanikus
Buszkolts6g: sopron oda - vissza 60 000 Ft Ligneum L6togatokdzpont 6s
*
Mf zeum
kertdi6k jegy: 450 Ft 35 fd kis6r6 jegy: - 15 750 Ft Kdzponti BSny6szati
*
Ft A
Soprondi6k jegy: 500 Ft 35 f6 kiser6 jegy: - 17 500 Ft Osszesen: 93 250
alapvet6
t6mogat6st MozduljAlapitv6nyunkon keresztiil szeretn6nk megkapni, melynek
jutalmaz6sa. Az alapitv6ny
celjai k6zott kiemelt helyen szerepel a tehets6ges tanul6k
Mikl6s u' 1'
neve: MOZDULJ Alapitv6ny sz6khelye: 9700 szombathely, Bercs6nyi
AdoszSma : 18887213-1-1 8 Sz6mlasz6 ma: 72100251-1 1 061 906
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A. Kiad6sok

1

Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)

a

b

lszem6lyi kifizet6sek

Ebb6l: igenyelt
t6mooat6s (Ft)
c

i6ru l6ko kkal (iogcf men k6nt

blsorolva)

2) Dologi kiad{sok 0ogctmenk6nt Glsorolva)
luszk6lts6g SoPron oda-

60000

60000

-igneum
-6togat6kdzpont 6s
3otanikuskert 35 db
rel6od
(6zponti B6ny6szati
Vl0zeum 35 db bel6p6
)ologi kiad6sok
Ssszesen

15750

15750

rissza

1

7500

1

7500

93250

93250

93250

93250

3) Beiuhazes, bl(jftes

4l KTADASOK MINDOSSZESEN /1+2+3/
IADASOK
DOSSZESEN

B. Bev6telek
Bev6tel megnevez6se
Rendelkezesre 6llo sai6t forrSs
)Alyizali bev6telek - nem
5nkormdnvzati
izoonzori/reklSm bev6telek
:ov6b bev6telek
lov6b io6nvelt tdmoqatds
genyelt onkorm6nyzati t6mogat6s
meqeovezik az A. t6bla
ilINb6SSZESEN sor c) oszlop
rdafAval)
Sev6telek osszesen(megegyezik az
\.tdbla mindosszesen sor c) oszloP
ldat6val)
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Osszeqe (Ft)
c

0
0
0
0

93250

93250

lll. T6mogat6shoz szUks6ges dokumentumok
letdlthet6ek a ffimen0b6l

dsszeffrhetetlens6oinvilatkozafl csatoltf6ilk6nt:

sz6l6
El6ves
si 6s
hoz
henvf itoft k5relem eset5n)
Versenynapt6r, 6ves program
fsnorlsleruezet eset6ben)
Egy6b

dokumentumok

csatoltfajlk6nt:
csatolt fdjlk6nt:

csatolt f6jlk6nt:
csatolt f6ilkent:
lgen
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