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[EsBo program]
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
a, Az iskolai oktatást segítő berendezések biztosítása.
b, A tárgyi feltételek biztosításán keresztül az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése
c, Tanulmányi versenyek, iskolai teljesítmények jutalmazása, év végi jutalomkönyvek megvásárlásának támogatása
d, Az iskolai szabadidős-sportprogramok tárgyi feltételeinek biztosítása, különböző kulturális programokhoz, iskolai rendezvényekhez, színházlátogatásokhoz támogatás nyújtása
e, Diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, feltételeinek biztosítása az oktató-nevelő munka, a diáksport és a testnevelési órák hatékonyságának növelése érdekében
f, Hagyományok ápolása, iskolai újság, évkönyv megszerkesztése
g, Az iskola könyvtárállományának gyarapítása
h, A "Reguly Gála" megvalósításához támogatás nyújtása
i, Erdei iskolai programok, táborozások, tanulmányi kirándulások, külföldi cserekapcsolatok lehetőségének biztosítása
j, A tanulók fejlődését, életre való felkészítését célzó előadások, tematikus rendezvények merszervezése (pályaválasztás, bűnmegelőzés, drogprevenció)
k, Az iskola kultúrált környezetének kialakítása és fenntartása (parkosítás, tereprendezés, növények ültetése, szeméttárolók kihelyezése)
l, Az alapítvány tevékenységének bemutatása s népszerűsítése különböző rendezvényeken (kampány az 1%-os támogatásért, civil napok, városi térségi regionális rendezvények, tablók, információs anyag, fényképek, szórólapok)
 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. oktatási tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:
oktatási tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
iskola oktatói-nevelői munkájának segítése
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
tanulók
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
700

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A rászolró gyermekek támogatása, így részt tudtak venni a kirándulásokon.
Iskolai teljesítmények jutalmazása,így a gyermekek ösztönzése.
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)
Vegyonelem értéke
Felhasználás célja
Szja 1% bevétel
609
iskolaszőnyegek tisztítása, rászoruló gyermekek támogatása
Zirc Önkormányzat
165
erdei iskola támogatása, padok készítése
Zirc Német Kisebbségi Önkormányzat
15
gyermekek jutalmazása
Vöröskereszt
55
iskola fenntartásához támogatás
Zirci Takarékszövetkezet
30
gyermekek támogatása
Magánszemély adományok
500
osztálykirándulások támogatása
Egyéb
13
szállítói számla kiegyenlítés
Összesen:
1 387
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)
Előző év
Tárgyév
Szja 1%
715
609
Helyi Önkormányzatok
170
180
Más forrás
1 173
598
Összesen:
2 058
1 387

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)
Előző év
Tárgyév
B. Éves összes bevétel
2 067
1 395
ebből:
 
 
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
463
302
D. Közszolgáltatási bevétel
0
0
E. Normatív támogatás
0
0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
1 604
1 093
H. Összes ráfordítás (kiadás)
1 734
1 092
ebből:
 
 
I. Személyi jellegű kiadás
0
0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
0
0
K. Adózott eredmény
333
303
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
30
30

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói


Mutató teljesítése


Igen
Nem
Értéke
Erőforrás-ellátottság mutatói
 
 
 
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
X

1 731
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
X

636
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
0.00
Társadalmi támogatottság mutatói
 
 
 
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
X

0.28
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
0.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
X

30


