KASPER Alapítvány

Adószám: 18187142-1-42
Számlaszám: 10103056-56631500-01000001

Tisztelt Szülő!
Kérjük, engedje meg, hogy tájékoztassuk az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola német nemzetiségi tagozatát támogató
Kasper Alapítvány 2020-21-es tanév I. félévének bevételeiről és kiadásairól.
Az alapítvány bevételei a 2020-21-es tanév I. félévében
-

az adók 1%-ból

524.500 Ft,

-

a szülői befizetésekből

564.000 Ft,

-

az iskola előkészítőből

175.000 Ft,

Bevételek összesen:

1.263.500 Ft.

Az alapítvány kiadásai a 2020-21-es tanév I. félévében:
-

Postaköltség a csekkes befizetések után:

2.500 Ft,

-

Számlavezetési díj, forgalmi jutalék:

24.500 Ft.

-

Szociális támogatások összesen (3 tétel):

79.215 Ft.

-

Alsós udvar felújításához hozzájárulás:

62.360 Ft.

-

Gyakorló német nyelvtan (7.D):

60.060 Ft.

-

Corvinus - középfokú nyelvvizsga előkészítő könyv (8.D): 68.655 Ft.

-

Origo - junior nyelvvizsga előkészítő könyv (5.D, 5.E):

90.200. Ft.

-

Német írás munkafüzet (2.D, 2.E):

53.640 Ft.

-

Népismeret Tk (5.D, 5.E):

63.770 Ft.

-

Origo - junior nyelvvizsga kifizetés (6.D, 6.E):

202.500 Ft.

-

Eszközvásárlás (lamináló gép):

20.170 Ft.

-

Fénymásolás, boríték, dekoráció:

10.370 Ft.

-

Díjak, ajándékok:

14.060 Ft.

Kiadások összesen:

752.000 Ft.

A Kasper Alapítvány a II. félévben is a német nemzetiségi tagozat munkáját, a tagozatra járó
diákok német és nemzetiségi vonatkozású kirándulásait, a munkatervben meghatározott német
nemzetiségi programokat, versenyeket, nyelvvizsgákat stb., a sikeres tanuláshoz szükséges
eszközök vásárlását támogatja.
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Tervezett kiadások:
 Német-magyar szótár vásárlás (3.D)
 Osztálykirándulás Liptód (3.D)
 Okos tábla vásárlás alsós évfolyamra
 Év végi kirándulások támogatása
 Nyelvvizsgázók támogatása
 Tanulmányi jutalmak, díjak
 Német nemzetiségi nap támogatása
 Német népismeret tankönyv (1.d és 1.e)
 Óvodai foglakozások utáni pedagógus bér
 Kisfilm az iskoláról
 Kékfestő anyag faliújsághoz, nemzetiségi napra
 Kiegészítő könyvek a német nyelv tanításához
Köszönjük az előző években az Önök által befizetett támogatásokat, az 1%-os felajánlásokat!
Az idei évben is számítunk a segítségükre!
SZJA 1%

Kasper Alapítvány - Adószám: 18187142-1-42

Kérjük, hogy legyenek kedvesek legalább félévi 3000 Ft-os hozzájárulással támogatni kitűzött céljainkat. Kasper Alapítvány - 10103056-56631500-01000001
A közlemény rovatba legyenek kedvesek beírni a gyermek nevét és osztályát.
A Kasper Alapítvány tevékenységéről, a támogatott programokról az iskola honlapján, a német nemzetiségi tagozat fül alatt tájékoztatást adunk.
ujlak.com
Személyes tájékoztatást az alapítvány vezetőjétől, Huszárné Simon Nikolettől kérhetnek.
kasper.alapitvany@gmail.com
Budapest, 2021. január 30.
Huszárné Simon Nikolett
a Kasper Alapítvány elnöke

2

