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A GÁT Alapítványban 2016-ban az alábbi személyi változás történt 

 Balogh Katalin 

 Magony Ibolya és  

 Viski Júlia 

kuratóriumi tagok helyett új tagokat választott az alapítvány alapítója 

 Galambosné Kozma Krisztina 

 Szász Adrienne és 

 Szendrei Marianna 

személyében. 

 

 A Kuratórium tagjai munkájukat 2016-ban is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték. 

 

A 2015. évi felajánlott adó 1%-ok összege 961.148.- volt. 

 

 Az Alapítvány ebben az évben is több alkalommal bérelt buszt, hogy az iskola tanulói 

minél egyszerűbben juthassanak el a tanulmányi versenyek helyszíneire. 

 

Több gyermek táborozási költségeihez is hozzájárultuk, - volt olyan hátrányos 

helyzetű gyermek, akinek teljes egészében az alapítvány állta a részvételi díját. 

Ezen kívül több iskolai tábort is jelentős összeggel támogattunk, így még több és 

izgalmasabb programot tudtak nyújtani a gyerekeknek. 

 

 Ismét szereztük be szaktanárok által kért digitális tananyagokat az iskolában található 

interaktív táblákhoz. 

 

Az alsó tagozat elsős és másodikos kisdiákjainak elhoztuk a Tökváros c. meseelőadást 

a Gardrób Művészeti Csoport előadásában. 

 

 Az iskolában már 6 évfolyamon folyik kéttannyelvű és két tanítási nyelvű oktatás is. A 

Kétnyelvű Iskolákért Egyesület tagdíjának befizetését is átvállalta az Alapítvány. 

 



 Az iskola földszintjén és második emeletén már megvalósult a folyósói tanulói 

öltözőszekrények felújítása, cseréje. A 2015-ös évben megkezdődött az I. emeleti szekrények 

javítása, felújítása, cseréje is. Sajnos az őszi szünet rövidsége miatt, ezt csak a folyósó kis 

szakaszán tudtuk megvalósítani, 2016-ban a nyári szünet alatt ez a munka is befejeződött, így 

már az iskola minden szintjén felújításra kerültek a folyosói szekrények. 

 Felújítattuk az iskola bejárati kapuját is, valamint megkezdődött a közösségi terek 

kialakítása (ehhez már vásároltunk székeket), mely a 2017-es évben fog folytatódni. 

 

 Az oktatást elősegítendő, valamint a tanultak jobb rögzülését szolgáló 

lépcsőmatricákat készíttettünk, melyeken a matematika, az angol, a történelem és az magyar 

nyelv és irodalom tantárgyakhoz kapcsolódó feliratok, képletek, kifejezések, évszámok 

szerepelnek. Ez persze esztétikailag is emeli a folyosók hangulatát. 

 

 Idén is vásároltunk jutalmazásra könyveket, valamint az iskolában dolgozók részére 

100.000.- Ft értékben irodaszercsomagot, a leendő elsősöknek rendezett „Iskolacsalogató” 

programra pedig rajzeszközöket, papírokat, kreatív anyagokat. 

 

 A fenntartó sajnos nem tudta maradéktalanul biztosítani a technika tantárgyhoz 

szükséges alapanyagokat, így azokat is az alapítvány szerezte be. 

 

 Ebben az évben a tanári szoba székeinek felújítását is finanszírozta az alapítvány. 

 

A tavalyi év decemberében az UniCredit Bank által nyújtott 100.000.- Ft-os 

támogatásból sportszereket szereztünk be a gyerekek részére. 2016-ban is sikeresen 

pályáztunk az UniCredit Banknál, az idén elnyert összeg 100.000.- Ft. 

 

 

 

Budapest, 2017. május 5. 

 

 

A Közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma az 1/2017-es Határozatában elfogadta. 


