Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány (18063820-1-41)
2019. évi Működési összefoglaló
Alapítványunk 1994 óta működik, gazdálkodásunk alapját a 2017. évi 1% SZJA felajánlás képezte, amely
3.173.642 Ft volt.
Bevételeink 2019. évben
„Cél szerinti” Felajánlás
Belváros-Lipótváros Főváros V. kerületi Önkormányzat
233.074 Ft nyári táborozástámogatásra
Szülői adomány (Bercsényi László)
200.000 Ft
Szülői adomány (Szalai András)
160.000 Ft
Szülői támogatás a VPG oktatási munkájához
3.231.000 Ft
Pál Tanár Úr díjra
10.000 Ft érkezett.
2018. évi SZJA 1% felajánlás
3.464.184 Ft a 2020. év gazdálkodási bázisa.
2019. évben a Gimnázium oktatási és nevelési munkáját 2.999.000 Ft összeggel támogattuk,
csoportos és egyéni (szociális) pályázatok alapján, a kuratórium határozatai szerint.
Tanulmányi ösztöndíj, tizennyolc kiemelkedő eredményt elért 10. 11. és 12. évfolyamos tanuló részesült
(630.000 Ft) díjazásban.
Az Év Tanára az Év Diákja valamint a Törzsgárda jutalmazásra 170.000 Ft-ot költöttünk.
Szakmai támogatásokra 1.200.000 Ft-ot terveztünk, két félévi bontásban
A 2018/19. tanév II. félévére a munkaközösségek által szervezett
-ismeretterjesztő, madártani foglakozásra
-nemzeti parklátogatás szakvezetésére
-tanulmányi verseny nyerteseinek
-kiváló tanulmányieredményt elért tanulók megjutalmazására 620.895 Ft támogatást adtunk.
A páratlan naptári évben esedékes fizika fakultáció csoport atomerőmű látogatását 141.605 Ft-tal támogattuk.
Sportkör diákolimpiai nevezési díj címén 17.500 Ft támogatásban részesült.
„Pál Tanár Úr” kiváló sportolói díj sportutalvány adománya 20.000 Ft volt.
A 2019/20. tanév I. félévében a „komfortos” iskolai szabadidő eltöltéséhez
-kanapé, poharak, tálcák vásárlását 191.265 Ft-tal támogattuk
-mozgóőrség biztosítása a 150. évforduló ünnepségére 140.000 Ft
-romániai magyar testvériskola látogatás útiköltségére 70.665 Ft-ot költöttünk.
Rendezvénytámogatás
Szalagavató Bál rendezvénydíjának 934.000 Ft átvállalásával a végzős tanulókat támogattuk.
Szociális támogatás címén
- 4 tanuló nyári sport és tanulmányi tábor részvételéhez 65.000 Ft-ot adományoztunk.
Az alapítvány banki, könyvelési és egyéb költsége 251.472 Ft volt.
Számla szerinti összes kiadásunk 12.334.235 Ft volt.
Számláink záró egyenlege 11.506.548 Ft valamint a „Pál Tanár Úr Díj” al 25.481 Ft.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, segítőinknek, akik egyéni illetve az SZJA 1 % felajánlási adományaikkal
lehetővé teszik az alapítvány működését.
Budapest, 2020. február 04.Baranyi Mária a kuratórium elnöke
További tájékoztatásakat talál: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
http://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu/
Elérhetőség: info@vpg-iskolankertalapitvany.hu

Köszönjük, hogy támogatásukkal lehetővé tették alapítványunk sikeres működését!
Kérjük, ha módjukban áll ezután se feledkezzenek el az alapítványról!
Az alapítvány neve: Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány
adószáma: 18063820-1-41
Budapest, 2020.02.05.
Baranyi Mária, Drahos Réka Dalma, Péterfalvi Lajos
kurátorok

„Büszkeségünk a Magyar Örökség díj”

