
Alapítványi közreműködéssel az iskola javára megvalósult programok, 
projectek: 

 

 

„Sütiért Labdát”  

▪ a Szülői Munkaközösség, a szülők, a kosárlabda szurkolók és a Krajnyik „Akác” 
Sportcsarnok segítségével megrendezett sütemény- és palacsintavásár 

▪ 2018.10.05 – Palacsintavásár – az esemény bevételeként a Szülői Munkaközösség 
127.800 Forintot adott át az Alapítványnak, amely bevételből labdákat vásároltunk az 
iskola részére 

▪ 2018.04.14. – Sütivásár - az esemény bevételeként a Szülői Munkaközösség 144.220 
Forintot adott át az Alapítványnak, amely bevételből labdákat vásároltunk az iskola 
részére, amiket a gyerkőcök tanórákon, szünetekben és a napközis foglalkozásokon 
használnak 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iskolai könyvtár megújítása 

▪ 2 millió forint feletti költségvetéssel újult meg a 2018-as évben az iskolai könyvtár 
bútorzata– új könyvtartó állványok, asztalok, székek, szőnyeg és függöny kerültek 
beszerzésre – továbbá kialakításra került egy pihenősarok 

▪ A forrást példaértékű összefogással -  helyi önkormányzati támogatásból, képviselői 
keretből, alapítványi forrásból, szülői felajánlásokból (szőnyegek és függöny 
beszerzése) és pedagógusi segítséggel tudtuk biztosítani 

 

Szülők-Nevelők bálja 

▪ hagyományosan novemberben kerül megrendezésre a Szülők-Nevelők bálja, aminek 
bevétele az alapítvány pénztárába kerül befizetésre 

▪ 2018. november 24-i bál bevétele 533.185 forint volt 

 

 

 

 



 

  

Fűszer – és Gyógynövénykert létesítése  

▪ A Tesco „Ön választ, mi segítünk” 2018-as pályázatán iskolánk a körzetében első 
helyezést ért el 

▪ A pályázaton nyert összeg 400.000 Forint, amit az iskola udvarán létesítendő fűszer- 
és gyógynövénykert megépítésére fordítunk 

▪ a kertet 2019 tavaszán fogjuk megépíteni és beültetni 

 

 

 

Oroszlány Város Önkormányzatának Sportcélú pályázata – 2018 

▪ Alapítványunk a 2018-as helyi sportcélú pályázaton 300.000 forint támogatást nyert el 
ping-pongasztalok beszerzésére 

▪ az asztalokat az iskola belső „kis-udvarán” helyeztük el, hogy a diákok akár 
szünetekben is tudjanak játszani, kikapcsolódni 

 



Ifjúsági Filharmónia bérletek vásárlása 

▪ Alapítványunk 2018-as évben 70.000 forint támogatást kapott a Komárom-
Esztergom Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítványtól, amelyet 27 db filharmónia 
bérlet megvásárlására fordítottunk 

▪ a bérleteket olyan diákoknak juttatjuk, akiknek szülei nem tudták volna gyermekeik 
számára ezt megvásárolni 

 

 

Sportnap és „Nagy Vagy” vetélkedő a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban 

▪ 2018. június 8-án került megrendezésre a Sportnap 2 helyszínen – az iskolában és a 
kosárlabda csarnokban 

▪ a sportcsarnokban „Nagy Vagy” vetélkedő zajlott, amit a TV2 az iskolánk számára 
hozott a helyszínre, a gyerkőcök vetélkedéséről TV felvétel készült 

▪ hagyomány szerint lehetőség volt helyi sportolókkal „játszani”, találkozni és 
olimpikonokkal motivációs beszélgetésen részt venni 

▪ a Sportnap megvalósulását az alapítvány 400.000 forinttal támogatta 

 

Kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása – 4. és 8. osztály 

▪ a tantestület javaslata alapján az Alapítvány a 2017/2018-as tanév évzáró illetve 
ballagási ünnepségén 5 tanulót jutalmazott kiváló tanulmányi és/vagy tantárgyi 
munkájáért egyenként 10.000 forint pénzjutalommal. Az összesen 50.000 forint 
értékű támogatásból 3 fő negyedikes és két fő nyolcadikos tanuló részesült. 

 

Országos Kosárlabda Diákolimpia döntő – utazási költségek térítése 

▪ az iskola felsős kosárlabda csapata bejutott 2018. májusban a Diákolipia országos 
döntőjébe, ahol az előkelő 5. helyezést érték el 

▪ az Alapítvány Oroszlány Város Önkormányzatának pályázata segítségével 120.000 
forinttal támogatta a diákok kecskeméti döntőre való utazását 

 

 

 


