Kedves Szülık!
1994 óta mőködik a szülık - volt VPG-s tanulók - által létrehozott "Iskolánkért Alapítvány."
Az alapítvány legfontosabb célja a gimnázium törekvéseinek, tanulóinak támogatása. Az
alapítvány kuratóriumának tagjai: szülık (minden évfolyamból 1-1 képviselı) valamint az elnök.
Úgy gondoljuk, hogy a kuratórium összetétele garanciát jelent a vagyon ésszerő, a céloknak
megfelelı felhasználására. Az alapítvány alapszabálya és a törvényességét igazoló iratok az
igazgatói irodában megtekinthetık.
Diákjaink évente több turnusban, közel 250-en vehetik igénybe a nyári tanulmányi, sport és
kórus tábort Balatonfenyvesen. A tanulók által fizetett költségtérítés mellett az Alapítvány is
jelentıs összeggel járul hozzá a tábor mőködtetéséhez, a diákok nyaraltatásához.
Tanulóink iskolai formaingeinek elkészíttetését biztosítjuk, anyagilag segítjük.
Évek óta gondozzuk az „Év tanára” és „Év diákja” pályázatunk kiírásának és lebonyolításának
feltételeit, körülményeit.
Az Alapítvány évente tanulmányi ösztöndíjakat adományoz - a benyújtott pályázatokat
értékelve - a kiemelkedı eredményeket elért diákjainknak és segélyeket ad a rászorulóknak.
Jelentıs összegekkel támogatja az alapítvány a hazai tanulmányi kirándulásokat és a külföldi
diákcsere utakat is. Ilyen támogatással valósult meg többek között diákjaink olasz, spanyol,
francia, ausztriai, angliai utazása, valamint a hazai erdei táborozás, üzemlátogatások költségeihez
is hozzájárul.
Az iskola kórusának mőködéséhez is nagy támogatást nyújt, (egyenruha készíttetés, utazási és
táborozási költségek, CD elkészítése, nevezési díjak kifizetése stb.).
Minden évben jelentıs rendezvény a szalagavató bál, melynek keretében kerül sor a
tizenkettedikes diákok szalagavató ünnepségére. A bál igen magas költségeinek fedezéséhez a
belépıdíjakból, és a szülıi munkaközösség, az alapítvány hozzájárulásából történik.
Az alapítvány évente hozzájárul a végzıs tanulók érettségi költségeihez (tablókészítés, bankett
szervezés, stb.).
Segíti az alapítvány az iskolai sportkör mőködését is.
A felsorolt támogatások forrásai: a szülık, az öregdiákok önkéntes támogatása, pályázatok
révén nyert összegek, szponzorok anyagi támogatása, az állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlása.
A tanév folyamán közel 6 millió forintot használtunk fel a felsorolt célokra.
A 2004-es évben a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a 3 135 099 Ft volt, és köszönjük a
2004-es évi felajánlásukat is.
Kérjük, ha módjukba áll, az alapítvány további hatékony, jó mőködése érdekében támogassák
törekvéseinket!
Az alapítványi számla neve: Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány
adószáma: 18063820-1-41
Az alapítványt a Fıvárosi Bíróság 1998. január 1. napjától kiemelkedıen közhasznú szervezetté
minısítette.
Az alapítvány rendelkezik APEH-engedéllyel, melynek alapján a támogatás összege a személyi
jövedelemadó alapjából leírható.
Az alapítvány kuratóriumának nevében tisztelettel üdvözli, eddigi segítségüket köszöni:
Budapest, 2006. január
Oporné Fodor Mária
igazgató
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