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Alapítványunk fő feladata:
 Idegen nyelvoktatás magasabb szintre emelésének támogatása
 Pedagógiai munka megújítása érdekében, pedagógus továbbképzések támogatása
 Tanulmányi és sportversenyek jutalmazása
 Iskolán kívüli programokon való részvétel támogatása
 Rászoruló gyerekek támogatása az esélyegyenlőség megteremtése érdekében
 Iskolai eszközpark bővítésének, korszerűsítésének segítése
 A művészeti oktatás /média, vizuális kultúra, ének, dráma/ oktatáshoz szükséges
többlet eszközök biztosítása
 Segítségnyújtás a nevelés és oktatás színtereinek barátságosabbá, korszerűbbé
tételéhez.
Célunk, hogy közös összefogással lépést tartsunk az oktatásban zajló változásokkal,
megújítsuk iskolánk arculatát és eszközparkját, barátságosabbá és szebbé tegyük az iskola
környezetét. Annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani a változásokkal, és dinamikusan
fejlődő eszközparkunk lehessen, szükségünk van külső anyagi forrásokra, szülői
támogatásokra.
Alapítványunk a jövőben szeretné felvállalni, hogy média, vizuális kultúra, ének és dráma
tanárokkal együttműködve támogassa a diákjaink művészeti irányultságú fejlődését, segítse a
média eseményeken, kiállításokon, pályázatokon való részvételt. A színes, gyakorlatorientált
órák megvalósításához, modern technikai eszközök szükségesek, ennek beszerzésére a
kuratórium egyetértésével alapítványi forrást is igénybe kívánunk venni.
A köznevelési típusú sportiskolai programjaink sikeres megvalósításához, a tanulmányi
előmenetel és az élsport harmonizálása szükséges. Alapítványi forrásból élsportoló diákjaink
számára az alábbi tevékenységeket kívánjuk támogatni:
 a tanulók ismereteinek bővítése, az iskolai tananyag kiegészítése kulturális
rendezvények és versenyek támogatásával
 sport, szabadidős és szakkör jellegű tevékenységek támogatása a tanulók
érdeklődésének, tehetségének és rászorultságának megfelelően
 a tevékenységek szervezőinek és a meghívott szakembereknek díjazása
További célunk, hogy támogatásaikból diákjaink és tanáraink részt tudjanak venni különféle
sport és kulturális eseményeken.

Támogatásaik felhasználásáról intézményünk vezetőségével történő egyeztetést követően az
alapítvány kuratóriuma dönt.
Amennyiben egyetértenek céljainkkal, a megvalósításhoz kérjük, támogassák iskolánk
alapítványát adományaikkal, felajánlásaikkal vagy adójuk 1%-val.

Köszönjük az eddig kapott támogatásokat és felajánlásokat és reméljük, hogy továbbra is
számíthatunk - iskolánk tanulói, pedagógusai, és a vezetősége nevében - az Önök
segítőkészségére.
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