Tiborcos Szülık a Gyermekekért Egyesület
Beszámoló a 2011. év tevékenységérıl

A Tiborcos Szülık a Gyermekekért Egyesület közhasznú szervezetként mőködik,
az alapszabályban meghatározott célok és feladatok szerint.

Az egyesület tevékenységének fıbb területei:
- Az iskola nevelési, oktatási tevékenységének támogatása
- Tanórán kívüli kulturális tevékenység támogatása
- Hagyományápolás
- Az esztétikus, egészséges, a természettel harmonizáló környezet kialakítása
- Szabadidıs és sporttevékenység támogatása
A fent megfogalmazott célokat az egyesület bevételeibıl finanszírozzuk.

Az egyesület bevételei
Az egyesület bevételei a szülık éves befizetéseibıl származnak.
Alsó tagozaton gyermekenként 4.000,-Ft, felsı tagozaton 5.000,-Ft és
gimnáziumban tanulónként 6.000,-Ft támogatást kaptunk.
Pályázat útján ebben az évben is nyert az egyesület 50.000,-Ft-ot a Baranya
Megyei Német Önkormányzattól. Ebbıl az összegbıl fedeztük a Baranya és
Somogy megyei német nyelvő vers- és prózamondó versenyt (a versenyzık
megvendégelése, jutalom édesség, könyv, papíráru).
2011-ben az egyesület felhívást tett közzé, melyben a szülık támogatását kérte
udvari játékok vásárlására. A kézmőves napi és a szülıi adományoknak
köszönhetıen – az iskolai alapítvány közremőködésével – három udvari játékot
rendelünk 2012-ben.

Az egyesület kiadásai
Bér és bérjellegő kifizetések nem voltak.
Az egyesület a befizetésekbıl származó összeget teljes egészében a Koch Valéria
Iskolaközpontba járó tanulók oktatási, kulturális, szabadidıs és
sporttevékenységének támogatására fordítja.

A bevételek és kiadások a szakmai munka eredményes elvégzését biztosították.

Az iskola nevelési, oktatási tevékenységének támogatása
Az egyesület kiemelt feladatának tekinti az intézményben folyó nevelı és oktató
munka támogatását. Az intézmény tanulói ebben az évben is számos iskolai és
iskolán kívüli városi, megyei és országos tanulmányi versenyen vettek részt. A
versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához szükséges feltételeket (oklevél,
jutalomkönyv, édesség, útiköltség, nevezési díjak, stb.)az egyesület biztosította.

Tanórán kívüli kulturális tevékenység támogatása
Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló a tanév során többször is eljusson a
Szekszárdi Német Színház német nyelvő elıadásaira és a Pécsi Nemzeti
Színházba. Az alsó tagozatosokhoz házhoz jött a szekszárdi társulat, két
évfolyam teljes létszámban Szekszárdon nézte meg az Óz, a nagy varázsló címő
elıadást. A napközis csoportok a Harmadik Színház elıadásait nézték meg.
A felsı tagozatosok és a gimnazisták az osztályok elképzelései szerint szerveztek
színházlátogatást. Több osztály bérletet is vásárolt a az egyesület támogatásával.
2011 Liszt Ferenc születésének évfordulója volt. Zenei vetélkedı és kiállítás
formájában emlékeztünk meg a nagy magyar zeneszerzırıl.
A mővészeti szakkörök anyagszükségletének egy részét átvállaltuk az iskolától.
Az egyesület hozzájárult a szakkörök mőködéséhez (tánccsoportok, énekkar,
zenekar, színjátszók) fellépéseihez, jutalmazásához. A fellépések után a
gyerekek jutalomban részesültek.
Pénzügyileg hozzájárultunk az erdei iskolák, osztálykirándulások és külföldi
csereprogramok költségeihez, a belépık árához.

Nemzetiségi hagyományok ápolása
Az egyesület a Szülıi Közösséggel együttmőködve rendezte meg és támogatta a
kisebbek adventi kézmőves délutánját. Pénzügyileg támogattuk az egyes
kézmőves foglalkozások nyersanyagszükségletét (gyertyaöntés, agyagozás,
koszorú készítés, üvegfestés, stb).
A kézmőves délutánon befolyt adományokat az udvari játékok vásárlására
fordítjuk.
Az egyesület hozzájárult a hagyományırzı szakkörök (tánccsoportok, énekkar,
gimnáziumi kamarakórus,zenekar) fellépéseihez, a szereplık jutalmazásához,
munkájukat a tanévzárón külön is jutalmaztuk.
A felsı tagozatosok részt vettek a Pécsi Német Önkormányzat Lesenacht címő
rendezvényén az Anikó utcai iskolában, a gimnazisták rendhagyó adventi mősorsorozatát is támogattuk.
Az alsó tagozatos tánccsoportok több fesztiválon és versenyen is sikerrel
szerepeltek.

Az esztétikus, egészséges, a természettel harmonizáló környezet
kialakítása
Igény szerint támogattuk az osztálytermek esztétikusabbá tételét, a nagy iskolai
rendezvények, ünnepségek dekorációs költségeit.
Alsó tagozaton folytatjuk a szelektív hulladékgyőjtést. A hulladékgyőjtı
edényeket a kicsik befestették, hogy esztétikusabbak legyenek.
A diákönkormányzat havi rendszerességgel szervezett szemétgyőjtı akciót az
iskola körül.
A gimnáziumi diákönkormányzat tisztasági versenyt hirdetett az osztályok
között.
Szabadidıs és sporttevékenység
Ebben az évben is a tollaslabda és a ritmikus gimnasztika diákolimpián születtek
kiemelkedı eredmények, tanulóink eljutottak az országos döntıkig. A versenyzık
nevezési díjához és költségeihez az egyesület hozzájárult.
Nagy sikert aratott a diákönkormányzat által meghirdetett sakk és
pókerbajnokság.
A balatoni nyári táborozóknak játékokat és édességet vásároltunk.

