Alapítványi támogatások
2020/2021. tanév I. félév
Tisztelt Szülők! Kedves Támogatóink!
Szeretnénk megköszönni az Alapítványunk számára nyújtott segítségüket, amivel hozzájárultak
az oktatás színvonalának folyamatos emeléséhez. Beszerzéseinkkel biztosítottuk, hogy
minőségi eszközökkel, feltételekkel tudjuk gyermekeiket tanítani, képességeiket és tudásukat
fejleszteni.
A szülői támogatásokat felhasználva a Medve Utcai Iskolai Alapítvány, a kuratóriummal és a
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vezetésével egyeztetve az alábbi eszközöket
szerezte be:
•

média eszközök fejlesztésére: egy új erősítőt, és egy speciálisan összeállított vágógépet
szereztünk be.1 db SSD-t (háttértárolót) és 9 db pendrive-ot az adatok le mentéséhez és
mobilizálásához.

•

a folyosóra új kanapékat vettünk.

•

az énekkar számára hangszereket vásároltunk

•

rajz szakkörhöz vízfestékeket vásároltuk

•

az alsósok számára egy új társasjátékokat vettünk

•

Jóga oktatás

•

4 db laptopot vásároltunk

•

médiaterem felújítása

•

az alagsori pihenőbe kényelmesebb székeket és egy hosszabb pultot is tettünk a
gyerekek számára.

•

A Tankerület jóvoltából végre a büfé üzemeltetője megújult. Az Alapítvány
segítségével és a Tankerület anyagi hozzájárulásával a büfé teljesen új külsőt kapott.

•

a legújabb kiadású angol szótárok nagy segítséget jelentettek a diákok számára, ezt az
Erasmus program keretében is tudták használni.

•

Az iskola diákjait és tanárait valamint az Alapítvány munkáját segítőket idén is díjaztuk.

•

Az alsós tanáriba is beszereztünk egy kapszulás kávéfőzőt, mert az emeleti pihenőben
lévőt, időhiány miatt az alsósok nem tudták használni.

•

akkreditált pedagógus továbbképzéssel és egyéb segédeszközzel segítettük az oktatás
színvonalának emelését.

•

Az Alapítványunk segítségével, új logóval hímzett melegítőket vettünk diákjaink és
tanáraink számára. Az anyagilag nehéz helyzetben lévő, vagy kiváló sport teljesítményt
nyújtó diákok számára ajándék melegítőt osztottunk ki. A méretre való igazítás
költségét szintén átvállaltuk.

•

egy felajánlásnak köszönhetően egy nagyon komoly légtisztító berendezést tudtunk
beszerezni a diákok egészségének megőrzéséhez.

•

Alapítványunk még a nyár megkezdése előtt 2 pályázatot is beadott a II. kerületi
Önkormányzathoz, melyeken 300.000.- és 200.000.- Ft-os támogatási összeget nyert.
20%-os önrésszel lehetett pályázni.

•

Az alsós udvaron kialakításra kerülő sziklakertet és egyéb belső dekorációk készítését
finanszíroztuk.

•

A diákok érettségire való felkészüléséhez matematika és nyelvtan feladatlapokkal 106
diák számára nyújtottunk anyagi segítséget.

•

Ebben az évben, a nagyobb anyagi támogatásnak köszönhetően olyan személyi
kifizetésekre is sor kerülhetett, amivel a diákokkal foglalkozó pedagógusok
többletmunkáját ismerhettük el.

•

Az év során 10 önkéntesünk munkáját is köszönjük és számítunk rájuk jövőre is!

Az év során sok segítséget kaptunk - ehhez a rendhagyó évhez - a szülőktől az Önkormányzattól
és a Tankerülettől is. Külön köszönet a 2020-as szja felajánlásokért, ami 550.000.-Ft-ot jelentett
Alapítványunk számára.

Reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk támogatásukra, segítségükre! A tanulók és a
pedagógusok nevében köszönettel:

Czira Erika – a kuratórium elnöke
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Polgár Anikó - intézményvezető

