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Nagyberki, 2021. 09. 23. 
 



Célok: 
 

 tanulmányi versenyek támogatása 

 művészeti tevékenység támogatása 

 sporttevékenység támogatása 

 tanév végén jutalmazza a kiválóan teljesített tanulókat 

 iskolai rendezvények támogatása 

 az iskolánk udvari játékainak fejlesztése, bővítése 

 

Helyzetelemzés: 
 

A Nagyberki Iskoláért Alapítvány 2010. január elsejével szerveződött újjá.  

Azóta új kuratórium irányítja az alapítvány tevékenységét.  

Ez idő óta eltelt időszakban 

 megszerveztük az immár hagyományosnak tekinthető jótékonysági estet, 

 támogattuk a sikeres sportolóinkat,  

 támogattuk jutalomüdülés formájában a sikeres, eredményes tanulóinkat, valamint a 

társastánc tanszak növendékeit és oktatójukat, 

 támogattuk a tanulmányi kirándulásokat, 

 megszerveztük az alapítványi napot, 

 segítettük tanulóinkat a tanulmányi versenyekre való eljutását a nevezési díjak 

átvállalásával, 

 támogattuk a kiválóan teljesítő tanulóinkat tanév végén, 

 pályázatok révén segítettük rászoruló tanulóink tanévkezdését, 

 támogattuk az iskolai szintű rendezvényeket, 

 szerveztünk író-olvasó találkozót, orvosok prevenciós előadását, 

 segítettük az iskola udvarán lévő játékpark megújulását 

 az EFOP-1-8.55-17-2017-00211 Változtassunk! Életmódváltás okosan c. projekt keretében 

tanulóink 3 db vízadagolóból nyerik a tiszta ivóvizet, napi szinten jutnak friss gyümölcshöz, 

zöldséghez, ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak, szemléletformáló programokon 

vehettek részt, salátakészítő, és főzőversenyen vehettek részt, ételkóstoló keretén belül 

egészséges magvakkal, gyümölcsökkel ismerkedhettek meg. A tanulók rendelkezésére áll a 

felszerelt tankonyha, amit osztályszinten használhatnak. 

 

Feladatok: 
 

A Szász Endre Általános Iskoláért Alapítvány a jövőben is 

 megrendezi a jótékonysági estet, 

 támogatni fogja iskolánk kiemelkedő sportolóit, 

 kiemelkedően teljesítő művészeti tanulóit, 

 támogatni fogja a tanulmányi kirándulások megvalósítását, 

 megszervezi az alapítványi napot, 

 vállalja a rászoruló, de tehetséges tanulókat a tanulmányi versenyek nevezési díjainak 

befizetését, 

 pályázati lehetőségek kiaknázása 

 tanév végén díjazza a kiemelkedően teljesítő tanulóit, sportolóit, művészeti tanulóit, 

 az iskola udvarán levő balesetveszélyes, leromlott állapotú játékok fejlesztése, 

 támogatók gyűjtése 

 

 

 



 

Kapcsolatot tart fenn: 

 

 az iskola vezetésével,  

 telephelyünk tanulóival, nevelőivel 

 egyéb civil szervezetekkel. 

 

 

A megvalósítás részletes ütemezése: 
 

Szeptember: 

 

 jótékonysági est előkészítése 

 pályázati lehetőségek feltárása 

 támogatási igények feltérképezése 

 

 

Október: 

 

 tanulmányi versenyek, nevezési díjak 

 Kortárs irodalmi foglalkozás dr. Gombos Péterrel – drámafoglalkozás a felső tagozatos 

tanulók számára NKA pályázat 

 dr. Gombos Péter előadása Olvasás, értő olvasás, mese, kötelező olvasmány. Narrátor: dr. 

Papp Zoltán János irodalomtörténész 

 Hagyományteremtő szándékkal az 1. osztályosok faültetése 

 Munkaértekezlet a Mesterpedagógusok és kutatótanárok konferenciája előkészítése 

 

 

November: 

 

 jótékonysági est előkészítése 

 

 

December: 

 

 jótékonysági est előkészítése 

 

 

Január: 

 

 Beszámoló a 2021-es évről 

 Költségvetés készítése a 2022-es évre 

 jótékonysági est előkészítése 

 

 

Február: 

 

 jótékonysági est előkészítése, szervezése 

 Jótékonysági est 

 

  



 

Március: 

 

 tanulmányi versenyek nevezési díjak 

 Diák- Író Műhely Tehetséggondozó foglalkozás intézményünk, a környező iskolák 7-8. 

évfolyamos tanulói, valamint a VPG Szeglet Íróegylet tanulóival. A Foglalkozást vezeti: 

szakmai partnerünk, dr. Papp Zoltán János irodalomtörténész, magyartanár 

 

 

 

Április:  

 

 Alapítványi nap szervezése 

 Mesterpedagógusok és kutatótanárok konferenciája Budapesten, szakmai partnerünkkel, dr. 

Papp Zoltán János kutatótanárral, a Veres Pálné Gimnázium mesterpedagógusaival, és a 

környékbeli mesterpedagógusokkal, kutatótanárokkal  

 

 

 

Május: 

 

 Tanév végi díjak pályázata 

 Alapítványi nap szervezése 

 Pályázatok 

 Baloghné Bíró Mária drámatanár – drámafoglalkozás a 4. évfolyamon 

 

 

 

Június: 

 

 Alapítványi nap megrendezése 

 tanév végi díjak kiosztása 

 a tanév munkájának értékelése 

 


