Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvány
8700 Marcali, Szé chenyi utca 60. Telefon: 06/85/510-56l
E-mail : noszlopy. álapitvanv@noszlopy-marcali.hu

Iktatószám: N82l20I9.

JEGYZŐKÖnrw
Ké szült: 2019. április 01-é n a 16 óra30 perckor kezdődő Marcali Noszlopy Gáspár Alapí tvrány
kuratóriumi ülé seről, amit a Marcali Noszlopy Gáspár Átalános é s Alapfolni Művé szeti Iskola
szé khelyinté zmé nyé nekigazgatőhelyettesi szobáj ában tartottak.
Jelen vannak: Aranyné YargaMarianna kuratóriumi tag, Borosán Gáborné kuratóriumi tag, a szülői
munkaközössé g elnöke é s Patkó Imre az Alapí tvány elnöke.

Napirendi pontok:
1

.

Dönté s a ,,Támogas d az osú Ályod! Egyből ezer" nevű SZJA 1 oÁ-nak gyűjté sé reirrányuló
kezdemárye zé s í zabály ának módo sí tásáról

Jegyzőkönyw

ezetőz Aranyné Varga Marianna

Jegyzőkönyvet hitelesí tik Borosán Gáborné é s Patkó Imre

Az elnök megnyitotta az ülé st, az előteqesú ett napirendi pontban a jelenlé vők egyeté rtettek,

nrás té ma

megbeszé lé sé ta ré sztvevők nem javasolták a napirendi pontok közé .
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.

Dönté s a ,,Tiámogas d az osztályod! Egyből ezer" nevű SZJA 1 %o-nak gyűjté sé reinányuló
áIy é nak módo sí tá sáról
o A jelenlé vők vé lerné nyegyezé smellet döntöttek arról, hogy a ,,Támogasd az
osztályod! Egyből ezer" ne:uű I % SZJA gwitő kezdemé nyezé sre vonatkozó
szabályzatot módosí tjak. Aváltoztatás é rtelmé ben,ha az osztályftí nök sqát osztályát
kí vánja támogatni az ,,Egyből ezer" kezderné ,nyezé s kerté ben, akkor az A7apí tvány
4.000 Ft-ot, - azazné gyezer forintot, a szé khelyinté zmé nyben osztályftí nöki

kezdemé nye zé s szab

megbí zatással nem rendelkező pedagógus rendelkezé se alapján 2.000 Ft-ot, - azaz
kettőezer forintot, nrrás szemé ly eseté ben 1.000 Ft-ot, - azaz egyezer forintot tr jővá az
é rintett tanulócsoport osáálykasszájába. Az SZJA l %-ből az osztálytámogatási
rendelkezé s felté tele, hogy a rendelkezni kí vánó szemé ly szerepeljen a NAV által
kiadott felaj ánlói né vsorban.

Kelt: Marcali,2DIg. április 01.
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Aranyné Varga lvh,riaí n"
kuratóriumi tag
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Borosán Gáborné
kuratóriumi tag, az SZM elnöke

Patkó Imre

