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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Református Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet a 

 

„REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET BÁZISINTÉZMÉNYE” 

és a  

„REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET KIEMELT 

BÁZISINTÉZMÉNYE” 

címek elnyerésére 

 

A Református Pedagógiai Intézet kiemelten fontosnak tartja a református köznevelési 

intézményrendszer hálózatosodását, a rendszerben fellelhető szakmai jó gyakorlatok felismerését, 

gondozását és megosztását.  

A jelen pályázati kiírás célja, hogy a református köznevelési feladat-ellátásban részt vevő 

intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok, 

 amelyeknek a nevelő-oktató munkája során megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő 

szakmai innovációk;  

 amelyek az általuk folytatott tevékenység tekintetében jó gyakorlatként követésre 

érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében; 

 amelyek a református társintézmények számára (elsősorban a közelben lévő intézmények 

számára) hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató 

órák, versenyek, továbbképzések számára; 

 amelyek működésükben, nevelő munkájukban, lelkiségükben képesek a „református 

többlet” felmutatására.  

 

Pályázatot nyújthat be minden, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésének a) – k) pontjaiban felsorolt református egyházi 

fenntartásban lévő köznevelési intézmény, tagintézmény, amely vállalja a kiírásban 

meghatározott feladatok végzését.  

A szakmai feltételek vállalása esetén a Református Pedagógiai Intézet a pedagógiai-

szakmai szolgáltatások terén a bázisintézményeket és kiemelt bázisintézményeket 

oklevélben és szolgáltatási kedvezményekben részesíti az alább meghatározott módon.  
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Elnyerhető cím Intézményi szakmai feltétel RPI szolgáltatási 

kedvezmény 
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- a fenntartó, az intézményvezető és a 

nevelőtestület támogatása 

- az intézmény dolgozói legalább tíz, előre 

meghirdetett RPI rendezvényen részt 

vesznek 

- a tanév folyamán legalább egy szakmai nap 

megszervezése az RPI-vel közösen (ide értve 

a helyszínbiztosítást és az 

előadókat/bemutató foglalkozásokat; a 

cateringről az RPI gondoskodik) 

- részvétel és előadás a református 

bázisintézmények „jó gyakorlat” börzéjén a 

tanév végén 

- ELŐNY: az intézmény foglalkoztat 

mesterpedagógust 

- a szerződés fennállása alatt 

10% kedvezmény az előre 

meghirdetett képzéseink árából 

(ide nem értve az akkreditált 

pedagógus-továbbképzéseket),  

- tanévenként egy ingyenes 

nevelőtestületi előadás 

választás szerint az RPI 

munkatársai által meghirdetett 

kínálatból 
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- a fenntartó, az intézményvezető és a 

nevelőtestület támogatása 

- az intézmény dolgozói legalább tíz előre 

meghirdetett rendezvényen részt vesznek 

- a tanév folyamán legalább három szakmai 

nap megszervezése az RPI-vel közösen (ide 

értve a helyszínbiztosítást és az 

előadókat/bemutató foglalkozásokat; a 

cateringről az RPI gondoskodik) 

- előzetes egyeztetés alapján térítésmentes 

helyszínbiztosítás az RPI meghirdetett 

rendezvényeinek (legalább 5 

rendezvény/tanév)  

- részvétel és előadás a bázisintézmények „jó 

gyakorlat” börzéjén a tanév végén 

- ELŐNY: az intézmény foglalkoztat 

mesterpedagógust 

- a szerződés fennállása alatt 

15% kedvezmény az előre 

meghirdetett képzéseink árából 

(ide nem értve az akkreditált 

pedagógus-továbbképzéseket) 

- a szerződés fennállása alatt 1-

1 fő térítésmentes részvétele 

MINDEN, az RPI által 

meghirdetett rendezvényen 

(ide értve az akkreditált 

pedagógus-továbbképzéseket 

is) 

- tanévenként egy ingyenes 

nevelőtestületi előadás az RPI 

munkatársai által meghirdetett 

kínálatból 

 

A címek 3 tanévre szólnak, a felek kölcsönös megegyezése alapján, pályázat nélkül korlátlan 

alkalommal meghosszabbíthatók. 

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:  

1. Kitöltött pályázati adatlap  

2. Az intézmény külső szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása, egyházmegyei, 

egyházkerületi köznevelési intézményekkel meglévő, vagy tervezett kapcsolatok, legfeljebb 

két A/4-es oldal terjedelemben 

3. Az intézményi jó gyakorlatok pályázó általi bemutatása, az intézmény felajánlásai– 

legfeljebb két A/4-es oldalon) 
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4. Az intézmény fenntartójának, valamint vezetőjének szándéknyilatkozata, a pályázati 

szándék támogatásáról szóló nevelőtestületi határozat hiteles kivonata  

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázati dokumentációt kizárólag postai úton, 2 eredeti példányban lehet benyújtani a 

Református Pedagógiai Intézet igazgatója számára: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15. 

Az írásos pályázatok első körös elbírálását követően az RPI szakértői előre bejelentett helyszíni 

látogatáson pontosítják az együttműködés részleteit a pályázó intézményekkel. Ezt követően 

kerülhet sor az Együttműködési szerződés tervezetének elkészítésére és az RPI Igazgatótanács elé 

terjesztésére. 

A pályázatot a Református Pedagógiai Intézet igazgatójának javaslatára a fenntartói Igazgatótanács 

bírálja el.  
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

a „REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET BÁZISINTÉZMÉNYE” és a 

„REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET KIEMELT BÁZISINTÉZMÉNYE”* 

című pályázati kiíráshoz 

 

1. A pályázó intézmény adatai 

Megnevezése:___________________________________________________________________ 

Intézmény OM azonosítója: _______________________________________________________  

Székhelye: ______________________________________________________________________ 

Levelezési címe: _________________________________________________________________ 

Telefonszáma:___________________________________________________________________ 

E-mail címe: ___________________________________________________________________ 

Honlapjának címe:______________________________________________________________ 

 

Melyik címre pályázik (kérjük X-szel jelölni!) 

 

RPI Bázisintézménye   RPI Kiemelt Bázisintézménye 

 

Intézménytípus megjelölése, amellyel a pályázó a bázisintézményi feladatok 

ellátására pályázik (a megfelelő aláhúzandó, az alábbiak közül több is választható)  

 

 óvoda, 

 általános iskola, 

 gimnázium, 

 szakgimnázium, 

 szakközépiskola, 

 szakiskola, 

 készségfejlesztő iskola, 

 alapfokú művészeti iskola, 

 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

nevelési-oktatási intézmény, 

 kollégium, 

 pedagógiai szakszolgálati intézmény. 

 

 

2. A pályázó intézmény vezetőjének adatai:  

 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Beosztása: ________________________________________________________________ 

Levelezési címe: ___________________________________________________________ 

Telefonszáma:_____________________________________________________________ 

E-mail címe: ______________________________________________________________ 

                                                           
* Az elnyerni kívánt cím aláhúzandó! 
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3. A pályázatban érintett tagintézmény/szervezeti egység adatai 

 

Megnevezése: _____________________________________________________________ 

Feladatellátási hely kódja (háromjegyű szám)___________________________________ 

Tagintézmény címe:________________________________________________________ 

Telefonszáma:_____________________________________________________________ 

E-mail címe: ______________________________________________________________ 

   

4. A pályázatban érintett tagintézmény/szervezeti egység vezetőjének adatai: 

  

Neve: ___________________________________________________________________ 

Beosztása: _______________________________________________________________ 

Levelezési címe: __________________________________________________________ 

Telefonszáma:____________________________________________________________ 

E-mail címe: _____________________________________________________________ 

 

 

5. A pályázó intézmény fenntartójának adatai 

 

Megnevezése:_____________________________________________________________ 

Székhelye: _______________________________________________________________ 

Levelezési címe: __________________________________________________________ 

Telefonszáma:____________________________________________________________ 

E-mail címe: _____________________________________________________________ 

Honlapjának címe:________________________________________________________ 

 

 

6. A pályázatban érintett intézmény fenntartója képviselőjének (vezetőjének) adatai:  

 

Neve: ____________________________________________________________________ 

Beosztása: ________________________________________________________________ 

Levelezési címe: ___________________________________________________________ 

Telefonszáma:_____________________________________________________________ 

E-mail címe: ______________________________________________________________ 
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7. Kötelező mellékletek:  

7.1. Az intézmény külső szakmai kapcsolatrendszerének bemutatása – legfeljebb 2 (A/4-

es) oldalon 

7.2. Az intézményi jó gyakorlatok pályázó általi bemutatása, az intézmény felajánlásai– 

legfeljebb 2 (A/4-es) oldalon 

7.3. Nevelőtestületi szándéknyilatkozat (ld. a mellékletben) 

7.4. Fenntartói nyilatkozat (ld. a mellékletben) 

7.5. Az intézményben foglalkoztatott mesterpedagógusok neve, szakja, oktatási 

azonosítója – amennyiben van ilyen.  

 

 

Kelt: …………………., 2017.                 hó           nap 

 

                              PH. 

____________________________________________ 

 intézményvezető  

 (név nyomtatott betűvel kiírva)  
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Nevelőtestületi szándéknyilatkozat 

 

Alulírott ……………………………………………………………………….. (név, beosztás)  

a(z) ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………… (intézmény neve, OM azonosítója, címe) a *…………………… 

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

(tagintézmény/tagóvoda* neve, címe) nevelőtestülete képviseletében nyilatkozom, hogy az  

intézmény/tagintézmény/tagóvoda* nevelőtestülete megismerte  

 

a „Református Pedagógiai Intézet bázisintézménye”/ „Református Pedagógiai Intézet 

bázisintézménye”* című pályázatot. 

 

A mellékelt Jegyzőkönyv és a Jelenléti ív szerint a nevelőtestület ..…%-ának egyetértésével 

intézményünk/tagintézményünk*** nyertes pályázat esetén vállalja a bázisintézményi feladatok 

ellátását. 

 

Kelt…………………………… 

      P.H. 

Támogatom: 

            

       …………………………………………. 

intézményvezető 

 

 

 

                                                           
* Az elnyerni kívánt cím aláhúzandó! 
** A megfelelő aláhúzandó! 
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Fenntartói nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………………………………………….. (név, beosztás)  a 

…………………………………………………………….... (fenntartó hivatalos megnevezése)  

képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a fenntartásomban működő 

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

(intézmény neve, OM azonosítója, címe) a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik, az 

elmúlt 3 év fenntartói törvényességi ellenőrzései nem tártak fel súlyos szabálytalanságokat az 

intézmény működésében. 

 

Az intézmény pályázatát a „Református Pedagógiai Intézet bázisintézménye”/ „Református 

Pedagógiai Intézet bázisintézménye”* cím elnyerésére támogatom. 

 

Nyertes pályázat esetén aláírásommal hozzájárulok a bázisintézményi feladatokkal járó, az 

együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

 

Kelt……………………………… 

  

P.H. 

 

             

        ……………………………………………………   

   a fenntartó nyilatkozattételre jogosult képviselőjének aláírása  

 

 

                                                           
* Az elnyerni kívánt cím aláhúzandó! 


