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HÍRLEVÉL
A Széchenyi István Alapítvány
2021-es működéséről
Beszámoló a Széchenyi István Alapítvány 2021. évi gazdálkodásáról
I. Az alapítványnak a személyi jövedelemadók 1 %-ának felajánlásaiból 2020ban 889 439 Ft-ot utaltak át. Ezt a következőképpen használtuk 2020-2021ben:
 a gimnázium protokoll-tevékenységét támogattuk (emléklapok, díszmappák és
–dobozok, plakettek, ajándékok vásárlása),
 az iskola felszereltségének fejlesztése (függönyök cseréje, informatikai eszköz, fali
névtartó táblák vásárlása)

 működési költségekre fordítottunk
 osztálykirándulások, közösségépítő osztályprogramok támogatása 2021
őszén
Fenti kiadások összhangban vannak az alapítvány közhasznú céljaival, azt a
törekvést szolgálják, hogy az alapítvány az oktatás-nevelés fejlesztését, a tanulók
teljesítményének elismerését segítse.
A 2021-ben kapott 1 %-os felajánlás összege 811 946 Ft.
Ezt hasonlóképpen kívánjuk felhasználni, mint az előző évit.
II.
Gazdasági szereplőktől anyagi támogatásunk érkezett 200 000 Ft
összegben a 2021-es gazdasági évben, a felajánlásukat közhasznú
tevékenységünkre fogjuk felhasználni.

Terveink
Nem szeretnénk lemondani arról, hogy a kitűnő vagy valamiben tehetséges
tanulóinkat a tanév végén ösztöndíjban részesítsük, ezért arra törekszünk, hogy
megteremtsük ennek anyagi feltételeit.
2022-es terveink között szerepel a nemzetközi kapcsolatok támogatása, a
gimnázium protokoll-tevékenységéhez való hozzájárulás, a végzős diákok
évkönyvének támogatása, az iskolai környezet szépítése, amihez várjuk
támogatók jelentkezését.
Kedves Szülők, tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, ha eddig felajánlották a
Széchenyi István Alapítvány számára
személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Erre a továbbiakban is kérjük
Önöket. Köszönettel vesszük, ha
ismerőseiket is arra biztatják, hogy
adójuk 1 %-ával támogassák
alapítványunkat.
A támogatások segítségével jelentős
fejlesztések valósultak meg a
gimnáziumban.
A tanév során lesznek még olyan
programjaink, amelyeket akár cél
szerinti felajánlással támogathatnak
a szülők.
Ilyenek a Széchenyi-emléktúra
ősszel, az alkotótábor június elején;
támogatni lehet az iskola
eszközparkjának fejlesztését:
a művészeti neveléshez szükséges
eszközök,
sporteszközök.

Ha szeretnék bármelyik programot, az iskolai élet bármely területét anyagi
felajánlással segíteni, a következő számlaszámra való átutalással tehetik meg:

OTP Bank Nyrt. 11745004 – 20000284

