SZÜLŐKNEK AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRÓL
Tisztelt Szülők!
Először is köszönjük eddigi adományaikat,
melyekkel segítették iskolánkat!

Továbbra is szükségünk van
az alapítvány támogatására.
Az Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért
közel két és fél évtizede szolgálja intézményünk
céljainak megvalósulását.
Mik is ezek a célok?
– Minden tanuló számára biztosítani a korszerű, motiváló, biztonságos
és kellemes iskolai környezetet.
– Minél több lehetőséget teremteni a gyerekeknek egyéni képességeik,
tehetségük megmutatására versenyeken, pályázatokon, fellépéseken.
– Színes, változatos rendezvényeket, programokat szervezni a közösségi
élmények biztosítása érdekében.
– Az esélyegyenlőség jegyében külön is segítséget nyújtani a rászoruló
tanulóknak a közös programokon való részvételhez.
Az alapítvány konkrét kiadásai a könyvelésben nyomon követhetők.
Iskolánk, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tehát
sokféle tevékenységet folytató népes oktatási intézmény. A 2017/2018.
tanévben tizenkét évfolyamon összesen 858 diáknak szeretnénk a fenti
céloknak megfelelő, jó légkörű iskolai életet biztosítani.

Kétségtelen, hogy ehhez továbbra is szükségünk van
az alapítvány támogatására.
Intézményünk gazdaságilag alapvetően stabil. 2017. januártól az
intézmény fenntartója és működtetője is egyben az Észak-Budapesti
Tankerületi Központ. Feladata az iskola falai között zajló nevelő-oktató
tevékenység finanszírozása, valamint az épület működtetésével
összefüggő költségek fedezése.
Egyre több tanuló kap ingyen tankönyvet (az idén már a 9. évfolyamon
sem kell fizetni a tankönyvekért), sok az ingyen étkező tanuló,
valamilyen területen minden évben megújul az iskolaépület.
Ugyanakkor akadnak olyan kiadásaink, amelyek nem sorolhatók
sem a fenntartás, sem a működtetés tárgykörébe:
ilyenek a mindennapi tanulás és egyéb tevékenység színesítését,
választékának, minőségének növelését szolgáló kiadások.

Ezek fedezésére csak pályázati vagy
alapítványi források állhatnak rendelkezésünkre.

Továbbra is számítunk tehát a szülők támogatására!
Ennek két formáját kérjük:
1. a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását
2. egy évenkénti 2.500 Ft/tanuló összegű hozzájárulást

Arra is van mód, hogy - akár cégek is - céltámogatás jelleggel éljenek
felajánlásokkal. Ez azt jelenti, hogy megnevezi a donátor, melyik
tanulócsoportot, évfolyamot, tagozatot, esetleg szakköri tevékenységet,
egy-egy rendezvényt kívánja segíteni. Ebben az esetben célzott
támogatást fizetünk ki. (Ilyen például az osztály projektorának
beszerzéséhez nyújtott egyszeri hozzájárulás!)
Ugyanilyen fontos minden évben az az adomány, melyet a fesztiválok
belépőjegyének igénylésekor ajánlanak fel a kedves szülők.
Szívesen vesszük azon családok felajánlásait is, akik alanyi jogon
kapnak ingyen tankönyvet, kedvezményes étkezést, ugyanakkor erre
nem szorulnak rá. Ha alapítványunk támogatására fordítják az így
megtakarított összeg egy részét, azt nagyon megköszönjük, és nemes
célokra fordítjuk, mint például:
– infrastrukturális beszerzések (hagyományos és műszaki-informatikai
segédeszközök), internethálózat fejlesztése, osztálytermek
berendezésének korszerűsítése, dekorációk megújítása stb.
– iskolai rendezvények, versenyek, pályázatok támogatása
– szociális jellegű támogatások (színházjegy, útiköltség, étkezés,
tankönyvek stb.)
– osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok támogatása
Kérem Önöket, hogy folytatódjon a korábbi évek gyakorlata, támogassák
évente rögzített összeggel az alapítványunkat! Mindazoknak, akiknek ez
teljesíthetetlen kérést jelent, jelezzük, hogy gyermekük természetesen a
többiekkel egyenlő lehetőséget kap iskolánkban továbbra is ahhoz, hogy
gyarapodjon tudásban, emberi kapcsolatokban. Minden diákunk
számíthat az alapítvány támogatására, közvetve vagy közvetlenül is!
Munkatársaim, az osztályfőnökök, az őszi szülői
értekezleteken kérik majd Önöket a 2500Ft/fő/tanév
támogatás megajánlására és befizetésére.
Tisztelettel, abban a reményben, hogy méltányolják
kérésemet:
Hirmann László igazgató
Újpest, 2017. augusztus 25.

