Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány (18063820-1-41)
2018. évi Működési összefoglaló
Alapítványunk 1994 óta működik és az 1% SZJA felajánlás szerinti gazdálkodást folytattunk.
„Cél szerinti” Felajánlások 2018. évben
Richter Gedeon Nyrt.
500.000 Ft
Astron Informatikai Kft. (Kelemen András)
500.000 Ft
Belváros-Lipótváros Főváros V. kerületi Önkormányzat
260.260 Ft nyári táborozásra támogatás
Szülői adomány
100.000 Ft
Szülői adomány a VPG Napokra
80.000 Ft
Szülői támogatás a VPG oktatási munkájához
2.524.200 Ft
Pál Tanár Úr díjra
10.000 Ft érkezett.
2017. évi SZJA 1% felajánlás
3.173.642 Ft összegével gazdálkodtunk az év során.
Csoportos és egyéni (szociális) pályázatok alapján, kuratóriumi határozatok szerint 3.511.135 Ft összeggel
támogattuk a Veres Pálné Gimnázium oktatási és nevelési munkáját:
Pályázatokkal
Tanulmányi ösztöndíj Kilenc, huszonkét kiemelkedő eredményt elért 10. 11. és 12. évfolyamos tanuló részesült
(585.000 Ft) díjazásban.
Az Év Tanára az Év Diákja címmel jutalmazta (a tantestület) a választott oktatóit és 12. évfolyamos tanulóit
(emlékplakettel, könyvutalvánnyal) 120.000 Ft összegben.
Törzsgárda jutalom a Gimnázium dolgozóinak az eltöltött, jelesebb évfordulóik jutalmazása (könyvutalvány
adományozás 99.000 Ft)
Szakmai támogatásokkal
A munkaközösségek által szervezett tanulmányi verseny nyerteseinek megjutalmazására (200.080 Ft)
Sportkör az iskolai sportolás korszerű felszereltségének karbantartásához 126.270 Ft támogatásban részesült.
„Pál Tanár Úr” Az iskola kiváló sportolójának jutalmazása (25.000 Ft és emlék plakettek készítésére 127.000
Ft) összegben.
A DiákÖnKormányzat a „Gólyapóló” készítési díját (279.2275 Ft) vállalta az alapítvány.
Tanév végén a kiváló eredményt elért tanulók könyvjutalmazását támogatta az alapítvány (66.621 Ft)
Nyári táborozás a tanulmányi- sport- és „gólya” táborokat (19.691 Ft)-al támogatta az alapítvány
Rendezvények támogatásával
Szalagavató Bál januárban a végzős tanulók rendezvénye. Az alapítvány a terem bérletdíjának (595.135Ft) és a
2019. évi rendezvény díjának (934.000) Ft átvállalásával nyújt segítséget.
Iskolai rendezvény „Pályabörze” költségeit (14.850 Ft) támogatta az alapítvány.
Szociális támogatással
A nyári tanulmányi részvételi díj hozzájárulással (32.000 Ft) segített egy tanulót.
Az alapítvány működési költsége (275.318) Ft volt.
Az adományok felhasználása:
Richter Gedeon Nyrt. adománya, (500.000 Ft) a Gimnázium vegyifülkéjének korszerűsítésére
Astron Inf. Kft. (Kelemen András) adománya, (500.000 Ft ) „Laptop”-pal, az oktatás korszerűsítéséhez
Szülői támogatás a VPG oktatási munkájához
2.524.200 Ft
a VPG sportpálya korszerűsítésére történt, a teljes összeg
6.134.418 Ft
kifizetéséhez a Szülői Szervezet adományával
3.610.218 Ft valósulhatott meg.
A banki számla szerinti Összes kiadás 14.570.243 Ft és az Összes bevétel 13.749.780 Ft volt
Alapítványunk 1994 óta működik, Számlánik záró egyenlege 9.479.600 Ft valamint a „Pál Tanár Úr Díj” al
50.747 Ft.
Köszönetet mondunk minden támogatónknak, segítőnknek, akik egyedi illetve az SZJA 1 % felajánlásával és
adományaikkal lehetővé teszik az alapítvány működését.
Budapest, 2019. május 31.
Baranyi Mária a kuratórium elnöke
További inform.: http://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu/ és https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
Elérhetőség: info@vpg-iskolankertalapitvany.hu

