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2013. évi Működési összefoglaló

Köszönetet mondunk minden segítőnknek, a Szülői támogatóknak, akik egyedi vagy az SZJA 1 % felajánlásával lehetővé teszik az
Alapítvány működését. Külön köszönjük a „TINTA” Kft. Rendkívüli támogatását.
Az alapítvány az iskolai rendezvények, a tanulói kulturális és közösségi programok támogatásával segíti az iskola működését.
Alapítványunk az év során benyújtott csoportos és egyéni pályázatokat fogadta el, s ezekhez 5.498.739 Ft támogatást fizetett ki.

Pályázatok
Tanulmányi ösztöndíj Kiemelkedő eredményt elért 10. 11. és 12. évfolyamos tanulók részesültek díjazásban.
A 2012/13. tanév II. félévi részlete és a 2013/14. Tanév I. félévi 10-11 nyertes tanulói 420.000 Ft összegben
Demonstrátor ösztöndíj A fizika oktatás bemutató kísérleteinek előkészítésére és lebonyolítására egy tanuló részesült díjazásban.
2013/14. Tanév I. félévi részlete 40.000 Ft
Az Év Tanára az Év Diákja címmel jutalmazta a VPG választott oktatóit és 12. évfolyamos tanulóit az Alapítvány.
Az adományozott emlékplakett és könyvutalvány összege
126.000 Ft.

Szakmai támogatás
Tanulmányi verseny nyerteseinek megjutalmazása a Veres Pálné-s Napokon és az évi háziverseny napjain. 184.000 Ft
„Aula” iskolai újság archiválási költség támogatása
60.000 Ft
Tanári továbbképzés költség támogatása
46.200 Ft
Iskolai könyvtár könyvespolc felújítás és könyv vásárlás költség támogatása
126.460 Ft
Iskolai eszközfejlesztésre Projektor vásárlástámogatás
1.202.900 Ft
Szülői befizetés részlet (1.090.000 Ft)

Rendezvények támogatása
Országos angol nyelvi verseny részvételi támogatása
Országos Diák Olimpia Kosárlabda verseny részvételi díj megfizetése
Jubilus kórus Finn kórus-csere program támogatása
Pedagógus napi törzsgárda ajándék jutalmi támogatása
Iskolai Nyílt Nap program támogatása
„Pálya Börze” program támogatása
Olasz nyelvi diák-csere program tanári útiköltség támogatása
Verseny nevezési díj átvállalása

19.800 Ft
42.750 Ft
20.000 Ft
78.000 Ft
192.490 Ft
30.000 Ft
70.000 Ft
1.800 Ft

Kulturális programok
A tanulók színház- és múzeumlátogatását az alapítvány 92.000 Ft-tal támogatta.

Sportkör
Az iskolai sportolás korszerű felszereltségének karbantartásához, 2013/14. I félévi részlete 200.000 Ft
és az előző évben elmaradt támogatások utólagos kifizetését fogadta el a kuratórium 400.000 Ft.
A DiákÖnKormányzat 138.875 Ft támogatásban részesült, a „Gólya-pólók” elkészítési díjának átvállalásával.
Szalagavató Bál januárban a végzős tanulók rendezvénye.
Az alapítvány a terem bérletdíjának és a jogdíj megfizetésével 914.264 Ft, csatlakozott a Szülői Szervezet és Csenkér Adrienn szervező munkájához.

Kirándulás, Táborozás
A hazai kirándulásokat, a nyári tanulmányi- sport- és művészeti-táborokat jelentős összeggel 830.610 Ft támogatta az alapítvány.

Szociális támogatás
Étkezési hozzájárulásra
105.290 Ft
Nyári tanulmányi tábor tanulói támogatásra
50.000 Ft
Nyári sport tábor tanulói és szállítási költségtámogatásra 90.000 Ft
Szalagavatói részvétel támogatásra
20.300 Ft összeggel segítette a tanulókat.
Az alapítvány működési költsége 33.900 Ft volt.

A támogatás forrása
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlása és szponzorok anyagi támogatása.
A 2012. Évi felajánlás
3.051.104 Ft
A 2013. Évi Szülői támogatás 1.090.000 Ft
A „TINTA” Kft támogatás
750.000 Ft

Összes támogatás:
Az Összes kiadás

4.891.104 Ft
5.498.739Ft

Alapítványunk 1994 óta működik, vagyona 6.829.704 Ft.

Köszönettel tartozunk Oporné Fodor Mária előző igazgatónőnek , Szabó István tanár úrnak valamint Csenkér Adriennek a
kuratórium és tantestületi összekötő feladatok eredményes lebonyolításáért.
Köszönjük, akik önkéntes munkájukkal segítik a programok, rendezvények megvalósítását!
Diákjaink és nagy múltú iskolánk érdekében továbbra is számítunk mindenki segítségére!
Baranyi Mária a kuratórium elnöke
2014. február
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