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A Zombor városi oktatási intézmények tanügyi dolgozóinak Avram Mrazović elismerés 
odaitéléséről szóló határozat (Zombor Város 2015/4-es és 2015/6-es számú Hivatalos Lapja) 
10.szakasza alapján az Avram Mrazović elismerés odaítélésére illetékes különbizottság  
 
 

P  Á  Y  Á  Z  A  T  O  T 
ír  ki 

 
az Avram Mrazović elismerés odaitélésére 
a Zombor városbeli oktatási intézmények 

tanügyi dolgozóinak 
 

 
I 

 
Az  Avram Mrazović elismerés (a további szövegben: elismerés) odaitélésére vonatkozó 
pályázaton résztvételi jogosultságuk van Zombor Város területén székhellyel  rendelkező 
iskoláskor előtti intézményeknek, általános és középiskoláknak. 
A pályázatra a jelentkezést az iskoláskor előtti intézmény, általános és középiskola nyújtja be  
 (a nevelőket, tanítókat, tanárokat illetően, akik ezen intézményekben dolgoznak) éspedig az 
iskoláskor előtti intézmény illetékes szerve, valamint az általános és középiskolák 
tantestületeinek a javaslatára.  
A pályázaton résztvevő, illetve a javaslattevő köteles a pályázati jelentkezéskor, írásos  
formában eljuttatni–mellékelni az elismerés odaítélésére vonatkozó indoklást. 
 

II 
 
Az elismerést az oktatási-nevelési munka területén elért jelentős eredményekért ítélik oda, 
mely eredményeket a következő kritériumok alapján értékelnek: 
 

- az oktatási-nevelési munkában  használt korszerű módszerek lkalmazásában,valamint 
az új elméleti és gyakorlati ismeretek ismertetésében elért eredmények, 

- versenyeken elért eredmények, 
- azokkal a gyerekekkel való munka, akik nehezebben sajátítják el a tananyagot, 



            - a szakmai továbbképzés terén elért eredmémyek a társadalmi közösség 
támogatásával tekintetbe véve Avram Mrazović kultúrális és professzionális örökségét, 

az oktatási és nevelési szakterületre vonatkozó jelentős tanulmányok-munkák 
megjelentetése-kiadása 

a  tolerancia fejlesztése és a különbségek (másság) elfogadása az intézmény 
alaptevékenységének keretébe tartozó más szakterületen is. 
 

III 
 
Az elismerés odaitélésére vonatkozó jelentkezésnek tartalmaznia kell: a javasolt jelöltre 
vonatkozó adatokat, a javaslattevő alapvető adatait, az elért eredményeket igazoló indoklást, 
valamennyi kritérium szerint. 
 
A pályázat jelentkezési lapja megtekinthető Zombor város hivatalos honlapján 
(www.sombor.rs /infomációk/pályázatok). 
 

IV 
 
A pályázat 2018 szeptember 17-től október 15-ig tart. 
A határidőn túli és nem teljes jeletkezések nem kerülnek megvitatásra. 
A jelentkezési lapokat az indoklással és mellékletekkel Zombor város ügyfélfogadó 
irodájában  kell átadni-a 11-12-es tolóablaknál (külön feltüntetve: „Avram Mrazović 
elismerés odaitélésére vonatkozó pályázat”). 
 
                                                  
  

az Avram Mrazović elismerés 
odaítélésére illetékes Különbizottság 

elnöke 
Dušanka Golubović 
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