
Beszámoló 

a Szövőszéktől a számítógépig Alapítvány 2015. évi munkájáról 

 

Az Alapítvány az Alapító okirat és a 2015. évi munkaterv alapján sok önkéntes segítségével 

látta el kitűzött feladatait. 

 

1. Működés 

Az állandó feladatokat határidőre teljesítettük. 

 Kuratóriumi ülések megtartása 

 Mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése 

 Éves beszámoló elkészítése 

 Statisztikai jelentések leadása 

 Az 1%-os felajánlásokról a közlemény leadása. 

 

A közhasznúsági beszámolót és mellékleteit valamint az 1%-os közleményt az érdeklődők 

megtekinthetik az iskola honlapján az Alapítvány nevű menüpontban. 

 

2. Kiemelt feladatok 

Tehetséges tanulók támogatása – tanulmányi-, sportversenyeken való részvétel segítése.  

Igen sok gyerek jutott tovább megyei- és országos döntőkbe. A pénzügyi szöveges beszámoló 

tükrözi a támogatások nagyságát. A felajánlások jelentős részét a versenyző tanulók 

támogatására fordítottuk: 825.092 Ft-ot. 

Jelentős összeget fordítottunk a versenyfeladatok fénymásolására, a gyakorló lapok 

elkészítésére is: 382.198 Ft. 

 

Az Alapítvány által alapított díjakra a jelölések összegyűjtése, Kuratóriumi döntés alapján a 

díjak átadása: Talentum-díj, E-book olvasó tartós használatba adása, Hangyafutás érmek 

átadása, oklevelek elkészítése, átadása, stb. 

Ezt a tevékenységet az Alapítvány az Alapító Okirat szerint a Debreceni Egyetem Kossuth 

Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Hajó utcai feladatellátási hellyel szoros 

kapcsolatban végzi, és köszönetét fejezi ki azoknak a pedagógusoknak, akik eredményesen 

foglalkoztak a tehetséges tanulókkal. 

 

Pályázati felhívások megfogalmazása, kiírása. 

A beérkezett pályázatokat összesítettük, a táborok, integrációs projektek támogatására 

beérkezett kérelmeket rendszereztük, elbíráltuk. 

A koordinációs munkáért Dr. Vargáné Szabó Margit kuratóriumi tagot és a lelkes 

táborvezetőket, kísérő pedagógusokat illeti köszönet. 

 

Iskolai rendezvények támogatása 

Évek óta ismétlődő, hagyományos rendezvényeket támogattunk 2015-ben is: Arany Napok, 

Családi Sportnap, Madarak- és Fák Napja, tanévzáró, ballagás, stb. 

 

A szülők, nevelők és tanulók jó kapcsolatának kialakítása céljából az Alapítvány 

szorgalmazza a közös rendezvények megtartását, egy esetleges szeptemberi találkozót. 

Ezek megvalósítását anyagilag is támogatja. 

 

Az Alapító Okirat módosítása 

A törvényi előírásnak megfelelően - „Civil törvény, Ptk. - módosítottuk az Okiratot és 

benyújtottuk a Törvényszéknek. 



Mivel az alapító tagok közül időközben 3 fő sajnálatosan elhunyt, határidő módosítást 

kértünk, mivel a hivatalos iratokat az elhalálozásokról be kellett szerezni. 

Az 1990-ben meglévő 33 alapító tagból így csak 30 fő maradt, sokan más városban laknak.  

Egy kuratóriumi tag átruházta alapító tagságát Nagy Gizellára, így a tagok száma 29 főre 

csökkent.  

Éltünk a törvény adta lehetőséggel és javasoltuk, hogy aláíróként Nagy Gizella és Kis Klára 

alapító tag közreműködhessen az alapítók nevében. Nagy Gizella és Kis Klára a 

meghatalmazást elfogadta. Az ehhez szükséges okirat elkészült. Ezzel a lehetőséggel 17 

alapító tag élt. 

 

Az Arany János Gyakorló Iskola 2015. augusztus 1-től egységes intézménnyé alakult a 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumával és a Kossuth Lajos Gyakorló 

Általános Iskolájával. Így a megnevezése Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma és Általános Iskolája Hajó utcai feladatellátási hely. Ez a módosítás rögzítésre 

került az alapító okiratban is. 

 

Az alapító okirat módosítás lebonyolításában Dr. Dula Béla kuratóriumi tag sokat segít 

nekünk. Munkájának köszönhetően 2016. március 30-án jogerős végzés alapján 

Alapítványunk 1998. január 1. napjától folyamatosan közhasznú jogállású. 

 

 

 

 

Debrecen, 2016. május 24. 

 

 

 

 

 

       Grasselliné dr. Nagy Adél sk. 

       kuratóriumi elnök 


