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ALAPÍTÓ OKIRÁT

1, a Zalabért Általános Iskola Irrnovációs Pedagógiai Munkaközössége közérdekű
alapítván1, tesz. A munkaközösség tagjai:
Kristofóriné Kubinyi Éva /mkv. ; Cseh Németh LászIó l tanár; Cseh Nénreth
Zsuzsanna /ig.helyettes; Krajczár Csilla ltanár; Cseh Németh György

2. Az alapítvány neve: ,, ANTI-DRILL

3. Azalapitvány székhelye: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2.

4. Az alapitvány célja: A pedagógusok gyermek-centrikus munkájának feilesztése, az
iskola, a művészeti iskola, az óvoda működésének támogatása.

Ezen belül:

a napjaink pedagógus-centrikus oktatásában meghonosodott ,,drill" leépítése,
a,,dril1" módszer váltása, gyermek-centrikus pedagógia alkalmazása
a diákok individuLrmárrak előtérbe helyezése a nevelésben,
az egyoldalú kognitív terhelés csökkentése sokoldalú tevékerrykedtetéssel,
a d i ákok kreativitásálrak fej lesztése, telretsé ggondozá s, felzárkőztatás
a d iákö riko rmány zat dern o kratikus múködteté sének se gítése
iskolai. óvodai eszközbeszerzés segítóse, rendezvények tánrogatása

Az alapítvány vagyona Az Alapitók által befizetett induló vagyon. 6000 F't. anrelyet
az alapítván5, számlájának megnyitásáig az Alapítirk karnatozó betétben helyeznek el.
Az alapítvány vagyonát képezik a külső személyek, szervezetek által az alapítvárryi
célra tett 1'elajánlások, támogatások, valamint az alapítvány egyéb bevételei.

Az alapíívány az alapítványi cél érdekében vállalkozási tevékenységből származő
bevételek az, alapítvány vagyonát növelik.

Az alapítvány vagyona a cél megvalósítása érdekében korlátozás nélkül ielhasználható

Az a|apítvány kezelője az alapítőkból álló kuratórium. Az alapítvány és a kuratóriunr
szervezetét és működését az alapítvány Szervezeti és Működési SzabáIyzaía
tatíalmazza.

9. A kuratórium a működési szabályzatatt saját hatáskörében áilapítja meg.

10. Az alapítvánY a kuratórium elnöke képviseli. A kuratóriunl meghatáíozza^ hogy az
elnökön kívül ki jogosult a bankszámla kezelésével összefüggő második aláírási jogra.

|1" Az alapítvány nyitott, azt bárki: magánszemély vagy jogi személv, gazdálkodó
szerv ezet, vál lalkozó közérdekű fo laj ánlás sai támo gatj a.

12. Azalapítvány működésének eredményeiről a kuratórium tájékoztatja a nyilvánosságot.
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13. A kuratórium tagjai az alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységükért díjazásban nurn
részesülnek, de az Alapítvány működésével kapcsolatos igazolt költségeiket az
A lapítvány vagyona terhére el számo ltathatj ák.

14. Az Alapítvány megszűnik, ha a kuratórium múködése lehetetlenné válik. Az
alapítvány megszűnése esetén fennmaradó vagyon sorsáról a Kuratórium határozatíal
dönt.

15. Az alapítvány fi,iggetlen a politikai pártoktól. országgyűlési képviselőjelölt állítását és
támogatását a jövőben is kizárja a tevékenységéből.

16. Az alapító okiratban és a Szervezeti Működési Szabályzatban nem szabáiyozott
kérdésekben a Kuratórium dönt, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

17. Induló vagyon: 6.000 Ft
1 8. Az alapítvány számlaszáma: l 0 l 0496 1 -0 1 5 l 1 462
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/a kuratórium elnöke/


