FORRÁS WALDORF ISKOLA

Szöveges információk a 2011.évi beszámolóhoz

Az iskolában nagy arányban nagycsaládos (30%), hátrányos helyzetű (12%), sajátos nevelési igényű
(15,5%), tartósan beteg, sérült (9,3%) (tolószékes, hallássérült) gyermekek tanulnak , 2 fő állami
gondozott is járt 2011-ben. Mindannyian közösen vesznek részt a foglalkozásokon, a rászorulók külön
ellátásban is részesülnek.

A 2009-10. tanévtől kezdődően a tanulói létszám folyamatosan emelkedik, amint az alábbi
táblázat is mutatja:
Évfolyam

2009.09.15

2010.09.15

2011.09.15

1-4.osztály

38

62

68

5-8.osztály

28

33

41

9-12.osztály

38

58

53

13.osztály

5

10

13

Összesen:

109

163

175

A 2011. évi érettségi vizsgák a május-június hónapok folyamán sikeresen lezajlottak. Hasonlóan
rendben zajlott a felvételi folyamat a 2011/12. tanévre, aminek eredményeként szeptemberben
sikeresen elindult az új 1. és 9. osztály, az iskola tovább növelte létszámát.
Nyári napközis táborok:
 2011. nyarán napközis táborokat szerveztünk iskoláskorú gyermekek számára:
 Alkotász tábor – július 4-8.
 A művészpáros a tábor 1 hete alatt a gyerekekkel közösen alkotászkodott, gyönyörű
falfestmény, kerámiák és kürtőskalács is készült.

 Túra és kerékpártábor – július 11-15.
Megtanítottuk a gyerekeknek, hogyan készüljenek fel a kirándulásra, mit érdemes magukkal
hozni, mire van szükségük egy kirándulás és túra alkalmával. Megismerkedtünk a biztonságos
közlekedés szabályaival. Túráztunk és bicikliztünk minden nap. Főztünk, tüzet raktunk, sátort
állítottunk és lubickolunk is egy kicsit.






Zene tábor - július 18-22.
A tábor alkalmat adott a zenei érzék és szépség megtalálására.
Tündér történetek tábora – július 25-29.
Tündértörténetek között kerestük a kiutat a tündérlabirintusból, amelyet a gyerekekkel
közösen hoztunk létre. Tündértó és tündérleves is készült. Énekeltünk és zenéltünk is az
általunk készített hangszerekkel, batikoltunk, festettünk, alkottunk minden nap valamit. A
táborok nagyon jól sikerültek, így elhatároztuk folytatásukat.
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December 10-én megtartottuk szokásos Adventi Bazárunkat, melynek bevételét a Forrás
Waldorf Iskola hátrányos helyzetű diákjainak támogatására ajánlottunk fel.
Az iskola az alapító okirat alapján önállóan gazdálkodó intézmény. Ennek megfelelően a
fenntartó által fizetett, de az iskola működésével kapcsolatos költségeket fenntartói
támogatással ellentételezve megjelenítettük az iskola könyveiben. Az egyesület nevére
szóló, de iskolát illető kiadások az egyesület ráfordításai között szerepelnek.
Az
alábbiakban részletezzük a főbb tételeket:
Balassi utcai közmű és takarítás :
Madách bérleti díj augusztusig:
Madách u. hatósági vizsgálati díjak

2 029 eFt
477 eFt
368 eFt

Összesen:

2 874 eFt

Az iskolaépületek bérbeadója a győri önkormányzat. A mérlegzárásig a Madách utca négy
havi bérleti díja – az új szerződés előkészítésére hivatkozva – nem került leszámlázásra. Mivel
beszámítási igényünk is volt, nem képeztünk rá átmenő tételt.
Néhány megjegyzés a mérlegsorokhoz:
A követelések zöme a fenntartóval szembeni követelés. Ebből 3 800 eFt a később
esedékessé váló kifizetésekre tartalékolt összeg , 4 000 eFt pedig fenntartói
kötelezettségvállalás a tárgyévi veszteség fedezetére.
A kötelezettségek között 2 650 eFt kifizetendő nettó bér, 1 680 eFt járulékfizetési kötelezettség,
414 eFt adótartozás, valamint 2 995 eFt munkaügyi pervesztésből származó kötelezettség
szerepel.
A szállítói kötelezettségek fizetési határidő szerinti csoportosítása:
360 napon túli lejárt:
91-180 napja lejárt:
1-30 napja lejárt:

468 eFt
60 eFt
135 eFt

nem lejárt:

233 eFt

ÖSSZESEN:

896 eFt

Az aktív időbeli elhatárolások között áramdíj jóváírás,telefonszámlából megtérülés,
gyermekétkeztetési támogatás, illetve biztosítási díj előre számlázása miatti összegek szerepelnek.
A passzív időbeli elhatárolásokból közüzemi díj 65 eFt, óraadói számla 40 eFt, munkába járási
költség 42 eFt.

Győr, 2012. május 29.

iskolaképviselő-igazgató
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