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AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 

 
 
Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző 
Iskola és Általános Iskola (Székhelye: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1., OM azonosító: 
200290, Fejér Megye Főjegyzője nyilvántartásba vételi szám: 234-1/2009, TB törzsszám: 
153922214) működésének támogatása. 
 
1. Az iskolai  

- sporttevékenység, és a diákok sportversenyeken való részvételének támogatása, 
- kulturális és kiegészítő oktatási programjainak, szakköreinek támogatása, 
- diák közélet eredményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diák kezdeményezések 

felkarolása és támogatása, 
 
Tehetséggondozás, iskolai tehetségprogram támogatása. Az iskola tanulmányi, és egyéb – kreatív, 
sport, művészeti, stb. – területek tekintetében tehetséges tanulóinak támogatása, versenyekre való 
felkészítés és részvétel biztosítása. 
 
Ösztöndíjprogram működtetése az iskola kiemelkedő eredményt nyújtó tanulóinak támogatása 
céljából. 
 
Az elméleti tudásra építő, a tantermi oktatás keretében megalapozott tudást élményszerű formában 
átadó hazai és külföldi iskolai kirándulások; természetismereti, nyelvi, történelmi, stb. tudás 
elmélyítését célzó tanulmányutak megvalósításának támogatása. 
 
A szükséges speciális gyógypedagógiai mérő- és diagnosztizáló eljárások bővítése és gazdagítása. 
 
Az iskola által oktatott 

- hátrányos helyzetű felnőttek és fiatalkorúak, deviáns magatartású, büntetett előéletű 
felnőttek és fiatalkorúak reintegrációs törekvéseinek segítése, az első szakmához jutás 
lehetőségének jobbá tétele, gazdagítása, valamint a munkaerőpiacon való megkapaszkodási 
lehetőségeinek felkarolása és támogatása, 

- pszichésen sérült gyermekek integrációs oktatásának segítése, illetve az ehhez a speciális 
munkához szükséges tárgyi és anyagi feltételek gazdagítása és a munka sokszínűségét 
elősegítő humánerőforrások biztosítása, 

- az enyhe fokban értelmi fogyatékos, illetve pszeudodebil fiatalok, fiatal felnőttek 
rehabilitációs munkájához szükséges munkaeszközök biztosítása, illetve ezen dologi 
feltételek gyarapítása. 

 
A felnőtt oktatás színvonalának javítása, az ehhez szükséges munka tankönyvek, jegyzetek, 
munkaeszközök és egyéb anyagi feltételek gazdagítása és a munka sokszínűségét elősegítő 
humánerőforrások biztosítása. 
 
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, képviselőjelöltet sem az országgyűlési, sem a 
helyhatósági választásokon nem állított, illetve semmilyen módon nem támogatott, s mindezt a 
továbbiakra is kizárja. 


