
ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 

Az idei tanévben is megköszönöm belénk vetett bizalmukat. Arra kérem Önöket, amennyiben 

iskolánk céljaival egyetértenek és módjukban áll, a továbbiakban is támogassanak bennünket 

jövedelemadójuk 1%-ával! 

Alapítványunk, az Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért azzal a céllal lett 
létrehozva, hogy az iskola pedagógiai nevelési-oktatási feltételeit fejlessze. Működése csakis a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola tárgyi, szakmai, oktatási pedagógiai céljait szolgálhatja, elsősorban a 
gyermekek, majd a pedagógusok érdekében. Kiemelt céljai:  

a) a nevelés alapvető keretei közül kiemelkedő feladat az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek 
testi fejlődése, edzettsége. 

b) a gyermekek tevékenységformáinak /játék, munka, tanulás/ bővítése 

c) az oktatás feltételeinek javítása, cserekapcsolatok támogatása 

Ennek szellemében az alapítvány folyószámlájára befolyt összegeket az elmúlt 4 évben az alábbiakra 
fordítottuk:  

- tantermek átfestése, felújítása 

- napközis sportszerek vásárlása 

- erdei iskolák, nyári táborok – támogatása 

- asztalok, székek beszerzése 

- rászorult diákok táborozásának, erdei iskolai részvételének támogatása 

- versenyek jutalmazása, nevezési díjak átvállalása hátrányos helyzetű diákok esetében 

- rendezvények támogatása (egészséghét, mobil planetárium, fizikai kísérletek show 

finanszírozása, Kávészünet koncert, …) 

- iskolai könyvtár könyvkészletének fejlesztése 

- év végi jutalmazás: könyvek, könyvutalványok 

- oktatást segítő eszközpark bővítése (projektorok, laptopok, hangfalak, microportok) 

- udvari padok beszerzése, 

- napközis udvari játékok, társasok   

- testnevelés oktatáshoz sportszerek beszerzése 

- fejlesztő helység kialakítása 

- klíma vásárlása, felszereltetése a fejlesztő helységbe 

- hinták alatti rész gumitéglával való burkolása 

- folyosói, tantermi táskatartók készíttetése, 

- függönyök, karnisok cseréje 

- technika órák anyagszükségletének biztosítása 

Több cégtől kaptunk használt bútorokat, informatikai eszközöket; szülőktől tárgyi és 

eszközfelajánlást. Az adó 1%-a mellett egyéni, és céges befizetések is történnek támogatásként 

Évente több elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk, valamint hétvégén egyes 
tantermeinket kiadjuk, így is bevételhez jutunk.  

A MOL Zöldövezeti programra pályázatát a „Kőrösi” pihenőszigetének kialakítása címmel 

nyújtottuk be, ezzel félmillió forintot nyertünk el. A megvalósítás többi költséget (közel 
450.000FT-ot) alapítványunk vállalta fel. 
A pályázat során 3053 nm területet sikerült parkosítani, beültetni. Jelentősen nőtt a terület 
hátsó részén a zöld terület nagysága, a beültetett növények (16 őshonos fa, 42 cserje, valamint 
40db évelő sziklakerti növény), a fa térelemek és az ülőfelületek elhelyezésével mindenki 
számára komfortosabb lett a terület, s a segítő önkéntesek között jó kapcsolat épült ki.  



 
Adó 1% -os befizetések:  

2012-es évi befizetés:  551.667 FT 
2013-as évi befizetés:  695.016FT 
2014-es évi befizetés:  991.551FT 
2015-ös évi befizetés:            1.127.201FT 
2016-os évi befizetés:  962.981FT 

 
Nagyon köszönjük felajánlásaikat. Segítségükre a továbbiakban is számítunk! 
Dunaharaszti, 2017.10.30.  

 
      Weinber Róbertné 
        intézményvezető 
 
 


