
2020. évi tevékenység 
összefoglaló



Pénzügyi összefoglaló

A 2020-as év rendhagyó volt nemcsak iskolánk történetében, de az 
egész világon. A pandémia és a távoktatásra való átállás és az ezzel 
járó kihívások meghatározták az évet, így az alapítvány 
tevékenységét is.

Az alapítványi költések 2020-ban jelentősen csökkentek a 
rendezvények elmaradása és a digitális oktatásra való átállás miatt.

Az iskolanap és a bográcsozás azon túl, hogy fontos közösségi 
élmények és mindenkinek nagyon hiányoztak, fontos bevételi 
forrásai is az alapítványnak.

Ugyanakkor a digitális oktatásra való áttérésben aktív szerepet vállalt 
az alapítvány digitális eszközök beszerzésével. Az iskolai 
infrastrúktúra színvonalának javítása egyre nagyobb szerepet kap az 
alapítvány céljai között.

ezer Ft 2019 2020

1% 1,306 1,217
Támogatás 2,930 1,384

Bevételek 4,236 2,601

Anyagköltségek 1,182 1,639
Anyagok 400 710
Készségfejlesztő eszközök 221 201
Könyvek 311 195
Irodaszer, nyomtatvány 100 153
Egyéb anyagköltség 150 380

Igénybe vett szolgáltatások 1,473 441
Oktatás és továbbképzés 222 30
Útiköltség 247 0
Belépők 148 110
Szállás 121 0
Vendéglátás 252 93
Egyéb szolgáltatás 483 208

Tárgyi eszközök 1,564 725

Bankköltség 131 44

Teljes költés 4,350 2,849



Digitális eszközök beszerzése

Az alapítvány a digitális tanrend elrendelésére tekintettel támogatta az iskolát és a 
tanári kart a digitális átállásban. 2020-ban laptopok, tabletek és különböző 
kiegészítők, pl. Kamerák, csatlakozók beszerzését támogatta. Ezen kívül szkennelésre, 
fénymásolásra is alkalmas nyomtató, hozzávaló festékhenger és laminátor is került a 
tanáriba, hogy megkönnyítse a mindennapi munkát.



Bútorok, tantermek fejlesztése

A könyvtárba új könyveket vásároltunk a 
támogatásokból. Több tanterem kifestésre 
került, valamint új íróasztalok és székek 
kerültek több tanterembe.



Fejlesztő játékok

Továbbra is fontos cél, hogy az oktatás színvonalát emeljük. 2020-ban sok 
fejlesztő játék került az osztályokhoz, valamint az alapítvány segítségével már 
minden terem fel van szereplve projektorral, ami nemcsak az eredményes 
szakórához, hanem a játékos rendezvényekhez is nélkülözhetetlen.



Rendezvények, kirándulások

Támogattuk a ballagást, nyelvi táborokat és 
a jeles napok megünneplését, mint például 
a Márton nap és német farsang.



Ösztöndíjak

2020-ban tanulóink 574  000 
forint értékben kaptak 
ösztöndíjat.



Változás a kuratórium vezetésében és az alapítvány nevében 

Új elnök a kuratórium élén

Lemondott László Gábor elnök, aki hosszú éveken keresztül vezette az alapítványt. Köszönjük neki az áldozatos 
munkát!

A kuratórium dr. Straub Dániel Gábort nevezte ki az új elnöknek.
Dániel jogász, jelenleg jogtanácsos egy szolgáltató cégnél, korábban a Linklaters ügyvédi irodánál dolgozott. Két 
kisgyerek édesapjaként és tanárként dolgozó felesége mellett elhivatott, hogy segítse az iskola munkáját az 
alapítványon keresztül.

Új név: Kós Károly Iskola-alap Alapítvány

2021. májusában az alapítvány nevét javíttattuk, így a hivatalos névben már nem Koós, hanem helyesen Kós 
szerepel, kérem így keressék a birosag.hu-n is.



Köszönjük az eddigi támogatást, a bizalmat és az együttműködést,
amellyel hozzájárultak eredményeinkhez.

Segítségükre a jövőben is számítunk.

Kós Károly Iskola-alap Alapítvány
Kuratóriuma
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