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Jelen vannak: a kuratórium tagjai 

Beszámoló: 

Iskolánk alapítványának továbbra is célja, hogy az alapító okiratában meghatározottak alapján 

támogassa az iskolába járó gyerekeket. Lehetőségeink között szerepel a gyermekek részére 

szabadidős rendezvények (kulturális rendezvények, sport, túra, táborozás) szervezése, 

támogatása. Ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása a tanulóknak, az 

egészséges életmód, környezetvédelemre való nevelés, a hon és népismeret, népi 

mesterségek-, hagyományőrzés ápolása, ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése.  

Ezek szorosan illeszkednek az iskola életbe, különböző programokat szervezünk tanulóink 

számára, melyek közül kiemelkedő helyen áll az egészséges életmódra való nevelés (egészég 

hét), a környezettudatosság (fenntarthatósági témahét, ÖKOISKOLA, papírgyűjtés), a digitális 

kompetenciák fejlesztése (digitális témahét) illetve a sport, a mozgás megszerettetése, a 

különböző versenyeken való eredményes részvétel. Ennek jegyében, a nevelőtestület kérését 

figyelembe véve döntöttünk a pénzösszegek felhasználásáról. 

Szánlánk nyitó egyenlege: 449 169 Ft 

Számlánk záró egyenlege: 605 425 Ft 

 A 2019-s évben Őcsény község Önkormányzata 100 000 Ft-tal támogatta az 

alapítványt. 

 A 2019-s évben1 %-ból alapítványunk: 122 499 Ft-t kapott 

 A PontVelem Nonprofit Kft 45 000 Ft-tal támogatta alapítványunkat. 

ÍGY BEVÉTELÜNK: 267 499 Ft volt. 

  



KIADÁSAINK: 

 A tanév végén az iskola 8. osztályos végzős tanulói közül egy hátrányos helyzetű 

tehetséges tanulót iskolakezdési támogatásban részesítettünk: 14998 Ft. A gyermek 

hátrányos helyzetű volt, magatartása, szorgalma példás, tanulmányi eredménye 

megfelelt a kiírás kritériumainak. 

 A tanév végén a nevelőtestület azzal a kéréssel fordult a kuratóriumhoz, hogy az iskola 

45 felső tagozatos diákja nyári Erzsébet táborban vesz részt Zánkán, melynek utazási 

költségéhez kértek támogatást. Indokaik között szerepelt, hogy a zánkai táborba való 

utazást külön autóbusszal tudták megoldani. 45 felső tagozatos tanuló közül több 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos tanuló is volt, az útiköltség csökkentése így 

nagy segítség volt. Így a kuratórium tagjai a nevelőtestülettel egyetértve 2000 forint/ 

fő támogatást nyújtott a nyári tábor buszköltségéhez, összesen 90000 forintot. 

 Az iskola 4-6. osztályos diákjai közül 44 fő a Pécsi Nemzeti Színházban színházi előadást 

tekintett meg 2019.10.22-én, melynek jegyét a tanulók befizették, s az útiköltséghez 

az alapítvány 65 000 forinttal járult hozzá. 

 Az iskola 29 első és második osztályos tanulója 2019.12.13-án népzenei koncerten vett 

részt Szekszárdon. A belépőjegyeket az alapítvány fizette 29 000 Ft értékben.  

ÖSSZES TÁMOGATÁS: 198 998 Ft 

2013 óta pályázunk a Sió iskolatáska programjára. Minden évben 5-6 tanulónk kapott 

tanév kezdéskor iskolatáskát. 

Minden esetben a nevelőtestület kérését mérlegelve, a lehetőségeket figyelembe véve 

döntött a kuratórium a támogatás mértékéről. 

A kuratórium tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 
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