
ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2021 

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!  A pandémia miatt az idei év is igen nehéz időszak volt, ezért továbbra is különösen fontos 

számunkra a segítségük! 

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 

Dunaharaszti 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 évben az alábbiakra fordítottuk: 

 - adventvárás „édességeinek” beszerzése 

 - walkie-talkie vásárlása. napközis kommunikációhoz 

 - tantermi hangfalak és kellékeiknek a beszerzése,  

 - erdei iskolák, nyári táborok – támogatása  

 - udvari ivókút vásárlása a napközis gyerekek kényelmére 

 - ballagási emlékkönyvek nyomtatása 

 - fali vetítővászon vásárlása 

 - versenyek jutalmazása, 

 - nevezési díjak átvállalása hátrányos helyzetű diákok esetében  

 - Állatok Világnapjának kutyás foglalkozásának támogatása  

 - fejlesztő munkához, nyelvoktatás színesítéséhez eszközök, kiadványok beszerzése  

 - tartós tankönyvkészlet kiegészítése 

 - teremfestéhez, burkolatcseréhez anyag vásárlása 

 - kémiai kísérleti eszközök, periódusos rendszer beszerzése 

 - év végi jutalmazás: könyvek, könyvutalványok 

 - technika órák anyagszükségletének biztosítása 

Szülőktől kaptunk használt bútorokat, dekorációs anyagokat, tárgyi és eszközfelajánlást. A 3.a, 3.c és a 

kisszertár festése, a 3.a burkolatcseréje szülői társadalmi munkában történt. Évente több alkalommal 

szervezünk elektronikai hulladékgyűjtést, így bevételhez jutunk. Kétszer is sikerült a Sulizsák 

programhoz csatlakozva ruhagyűjtésbe bekapcsolódni, melynek bevételét környezetvédelmi 

programokra fordítjuk. 

Az adó 1%-a 2020-as évből  763.485FT   volt, ez mellett céges befizetés is történt. Nagyon köszönjük 

felajánlásaikat! 

Segítségükre a továbbiakban is számítunk!  

Dunaharaszti, 2021.12.30.  

Weinber Róbertné intézményvezető 


