Kedves Szülők! Tisztelt Támogatók!
Iskolánk alapítványa „Az Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány”
részére az idei évtől kezdve lehetőségük nyílik a 2019. rendelkező
évre vonatkozóan személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlására.
Támogatásukat előre is köszönjük és ígérjük, hogy minden lehetséges
eszközzel segítjük az alapítvány eredeti célkitűzéseinek megfelelően a
gyermekek tanulását, tehetségeink kibontakoztatását és az azokat
elősegítő célok megvalósulását.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületen töltheti
ki, ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosulte a felajánlásra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rövid beszámoló, az „ESÉLYT A DÓZSÁS TEHETSÉGEKNEK
ALAPÍTVÁNY” ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL:
A 2019-es évben a „Családi Reneszánsz, művészhetek” c. pályázaton
alapítványunk, 1 350 000.-Ft –ot nyert, amely egy új kezdeményezésű
program részeként a tehetségígéretek számára jött létre és 3 területen
(zenei, kinesztetikus, térbeli-vizuális) valósult meg. Tehetségfejlesztés
és személyiségfejlesztés közösségformálással, művészetekkel,
színpadi mozgásformákkal egybekötve. Több művészeti területen egy
adott időszakot felölelve: Mátyás kora, a magyar reneszánsz, olasz
kapcsolódásokkal.
Pályáztunk Szeged város 2019-es Ifjúsági keretpályázata keretén belül
és nyertünk el 300 000.-Ft-ot, amit teljes összegben a már
hagyományos Családi nap megrendezésére fordítottunk. Elnyertünk
Szeged város Közösségéért Alapítványtól 100 000.-Ft támogatást, ezt
teljes összegben az iskolafilm elkészítésére fordítottunk. Támogatást
nyertünk a 2019. évi Kulturális támogatási keretből Szeged szabad
királyi várossá válásának 300., a nagy árvíz 140. és az iskola 160.
évfordulójára 2019. november 13-ra tervezett ünnepi műsor
rendezésére 150 ezer Ft-ot, amit teljes összegben a kapott célra
használtunk fel. Az érdeklődő szülők, nagyszülők, rokonok
térítésmentesen vehettek részt, ezen a lélekemlő rendezvényen.
Jubileumi ünnepségünk záróakkordjaként alapítványi bált rendeztünk
„Dózsa 160” címmel, amelynek teljes bevételét a rendezés költségeire
fordítottunk.
Az alapítvány segítségével tanulmányi versenyek nevezési díjait,
kulturális tevékenységeket, iskolai rendezvényeket is támogattunk.
Fejlesztőjátékokat, társasjátékokat és könyveket vásároltunk iskolánk
könyvtárába gyarapítva annak állományát. Paravánok szövetanyagát,
dekorációs anyagokat vásároltunk, segítve ezzel az oktatást és a
szakköri munkát is. A pedagógusok új szakköröket indítottak be, és a
szülők aktív közreműködésével folyamatosan újabb lehetőségeket
keresnek a szabadidő hasznos eltöltésére. A 2019. évben az iskola
bejárati ajtaját, lépcsőket, ereszcsatornákat, korlátokat, udvari padokat
festettünk le. Tavasszal az udvaron a rajzszakkörös diákjaink és

tanáraink együttműködésével megvalósult a tornacsarnok oldalfalán,
az iskolánk életét szimbolizáló életképek felfestése. A papírgyűjtés
teljes bevételét iskolánk minden tanulója az osztályfőnökök és az
SZMK aktív segítségével több helyszínen kirándulásra fordította.
Elsős tanulóink részére Dózsás emblémával ellátott pólókat
készíttettünk.
Ezen túlmenően folyamatosan mérjük a gyerekek igényeit, és
keressük a lehetőségeket, hogy a megszerezhető tudásra fordított idő
minél kellemesebben teljen számukra az iskolában. Ne azt érezzék,
hogy iskola csak egy szükséges rossz, hanem olyan hely, ahol a
tanórákon kívül is jól érzik magukat.
„Legyetek egy szándék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, akárcsak a régi
időkben.”
(Wass Albert)

Köszönjük az eddigi támogatásukat!
Dr. Szuromi István
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány
kuratóriumi elnöke

- Az Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány ALAPÍTÓ
OKIRATÁBAN az alábbi információk olvashatók:
„Az ALAPÍTVÁNY célja: a Szegedi Dózsa György Általános
Iskolában folyó nevelési tevékenység hagyományosan magas
színvonalának fenntartása érdekében kifejtett támogatói tevékenység.

Az iskolában folytatott tehetség felismerés és tehetséggondozás
támogatása, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására.
Az iskolai hagyományápolás és hagyományteremtés elősegítése, az
iskola történetének feltárása. A tanórán kívüli sporttevékenység, az
idegen nyelv – tanulás támogatása. A kulturált környezet kialakítása,
a tanulás körülményeinek javítása. A városképileg védett iskolaépület
állagának megóvása, javítása. A környezeti nevelés segítése az iskolai
oktató munkában.”
- Bevételi források eddig:
Évek óta két bevételi forrása van iskolai alapítványnak: a szülői
támogatások, valamint a pályázatokon való részvétel során elnyert
támogatások. A 2016-os évtől az alapítvány elnöke a tantestület
tagjaival közösen nyújtottak be pályázatokat különböző programok
szervezésére, ezzel is színesítve a gyermekek iskolában töltött idejét.
Az alapítvány minden évben támogatja a következő programokat:
Bizonyos tanulmányi versenyek költségeit (nevezési díjakat) részben
vagy
egészben
átvállalja.
Az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához
segítséget nyújt. Ilyen a farsang, vagy a Családi Nap, idegen nyelvi
versenyek.
Lehetőséget teremt a kiemelkedő tanulók jutalmazására
(könyvjutalmak, a nyolcadik osztályosok között a Dózsa plakett
odaítélése).
Minden évben Pedagógus nap alkalmából megköszöni az iskola
dolgozóinak áldozatos munkáját egy műsorral egybekötött
ünnepségen.
Működési költségek finanszírozása (banki kezelési költségek,
könyvelői díj).
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy éljenek az SZJA 1%-nak
megcímkézésével és támogassák az iskolánk alapítványát!

Segítőkész támogatásukat előre is köszönjük, az iskolánk 432
tanulója nevében.
Szeged, 2020.04.09.
Dr. Szuromi István
Esélyt a Dózsás Tehetségeknek Alapítvány
kuratóriumi elnöke

