„HOLNAPÉRT” ALAPÍTVÁNY

A törvényi változások következtében alapítványunk okiratának módosítása
szükségesé vált annak érdekében, hogy a Szja 1 % felajánlások fogadására
jogosult legyen az alapítvány.
A kuratóriumi határozatok alapján a következő támogatásokat tudtuk nyújtani
iskolánk tanulóinak 2014-ben:
Tanulmányi versenyek nevezési díja: 34.000 Ft
Alapfokú művészeti oktatás díjának fizetése 4 tanuló részére 12.000 Ft
Versenyek útiköltsége: 21.535 Ft
Belépőjegyek vásárlása múzeumlátogatásra: 30.000 Ft
Jutalomkönyvek, érmek, oklevél vásárlása: 43.000 Ft
Egyéb kiadásaink 2014-ben:
Osztályterem festésére: 2.990 Ft
Függöny kampó vásárlása könyvtárba: 6.400 Ft
Dísznövények vásárlása az iskolaelőkertjéhez: 6.600 Ft
2014-ben iskolai papírhulladék szállítást szerveztünk, az évek során felgyűlt régi
tankönyvek elszállításra kerültek. Köszönjük Tóthné Tóth Marietta szülőnek, a
Szalánta Zrt.-nek az iskola tanulóinak, pedagógusainak a közreműködést. A
befolyt összeg: 24.750 Ft.
2014-2015-ös tanév márciusában meghirdettük a „Tiszta, rendes osztály”
pályázatot, annak érdekében, hogy tanulóink igényét még jobban ösztönözzük,
hogy szépítsék, folyamatosan tisztán tartsák osztálytermüket, mivel itt töltik az
otthonuk után legtöbb idejüket. A díjazás: 10.000- 10.000 Ft, melyet közösségi
célokra költhettek.
A nyertes osztályok: az alsó tagozaton az elsősök, Tóth Ferencné osztályfőnök,
a felső tagozaton az ötödik osztály, Bedicsné Ádám Éva osztályfőnök
vezetésével. A tanulók osztálykiránduláson belépőjegyek vásárlására költötték
jutalmukat.

2014. novemberben megrendezésre került a szülők-nevelők bálja. Örömmel
mondhatjuk el, hogy a szervezés jól sikerült. Változatos műsor szórakoztatta a
vendégeket. A fellépők között szerepeltek: a szalántai óvodások, iskolások,
idősek klubja, ugrókötelesek, társas táncot bemutató csoport, roma
tánccsoport, horvát nemzetiségi tánccsoport, szülői munkaközösség tagjai,
pedagógusok. A zenekarnak köszönhetően vidáman, tánccal telt az este. A
tombolasorsolást mindenki várta, a szép ajándékok gazdára találtak.
Köszönjük Batóné Cicárdi Mónikának a szülői munkaközösség elnökének
szervezőmunkáját.
Köszönjük a támogatásokat, hogy lehetővé teszik alapítványunk működését,
ezáltal hozzájárulnak a gyermekek testi, lelki, közösségi, fejlesztéséhez. Több
gyermek számára olyan lehetőség nyílik, mely az alapítvány támogatása nélkül
nem valósulna meg.
Köszönjük a támogatást a :
Szülőknek, a rendezvény bevétele: 124.100 Ft
Szalánta Önkormányzatnak: 40.000 Ft
Bosta Önkormányzatnak: 20.000 Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szalánta: 15.000 Ft
Szalánta Horvát nemzetiségi Önkormányzat: 10.000 Ft
Bosta Önkormányzat: 20.000 Ft.
Szavai Német Önkormányzat: 5.000 Ft.
„Fogd a Szalántai óvodások kezét” Alapítvány: 5.000 Ft
Szalánta ZRT: 30.000 Ft
APEH 1% : 90.605 Ft
Szavai Óvoda: 5.000Ft
Calen D. Bt.: 100.000 Ft
KÖSZÖNJÜK!

2015. március 23-án alapítványunk megtartotta éves beszámolóját, melyet a
kuratórium egyhangúlag elfogadott.
A 2015-2016-os tanévben az előző évekhez hasonlóan folytatjuk munkánkat.
Támogatjuk a tanulmányi versenyek nevezési díjának, útiköltségének
kifizetését, sporttevékenységek – kulturális és művészeti –kézműves programok
megvalósítását. A nemzetiségi oktatást, versenyekre való utazást. Iskolai
versenyek, rendezvények szervezését. A pedagógus munka hatékonyságát
festék kazetta vásárlásával a fénymásoló gépbe, az oktatást segítő egyéb
anyagok, eszközök vásárlását a tanulmányi munka szervezéséhez, segítéséhez.
Meghirdetjük ismét a „TISZTA, RENDES OSZTÁLY” pályázatunkat. 2015. április
15-től.
Bízunk abban, hogy segítőink a jövőben is lesznek, mert nélkülük nem valósul
meg a gyermekek támogatása.
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kuratóriumi elnök

