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Przekaż 1% podatku na szczytny cel 
Nadszedł czas rozliczeń z Fiskusem. Po raz kolejny każdy z nas może 
przekazać 1% należnego podatku na organizację pozarządową, która 

posiada status organizacji pożytku publicznego. 

To doskonała okazja aby praktycznie bez wychodzenia z domu, wspomóc działalność 

naszej organizacji i okazać dobre serce. Państwa to nic nie kosztuje, a naszym 

podopiecznym (uczniom i przedszkolakom zespołu) może pomóc spełniać marzenia. 
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Stowarzyszenie działa od 2012 r i stara się pozyskiwać środki finansowe na doposażenie 
placówki w nowoczesny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. Mając na względzie 
poprawę warunków bytowych w szkole i przedszkolu oraz integrację zespołu  
ze środowiskiem lokalnym Stowarzyszenie chce oprócz wspomagania placówki 
organizować różnego rodzaju imprezy sportowe, teatralne i rekreacyjne. Środki uzyskane 
z 1% przeznaczymy na potrzeby bieżące z naciskiem na stwarzanie warunków 
sprzyjających integracji środowiska lokalnego oraz dofinansowanie zakupów, zawodów, 
wycieczek, itp. Mamy wiele pomysłów na organizowanie zajęć integrujących pokolenia. 
Zależy nam na tym, aby nasza szkoła była nie tylko placówką edukacyjną, ale stała się 
ośrodkiem ogniskującym życie kulturalne całego osiedla. Mamy nadzieję, że nasz apel 
spotka się z pozytywnym odzewem z Państwa strony. 
 
Pieniądze pozyskane z 1% od 2018 r. w kolejnych latach przeznaczaliśmy na: 
 
W roku 2018 kwotę 6 000 zł. przekazaliśmy na wkład własny w Projekt „Wolna  

i Niepodległą”. Dzięki temu pozyskaliśmy 36 600 zł. od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na realizację zadań projektowych: zajęcia i wycieczki dla uczniów, żywe 

lekcje historii, organizację wieczoru „Wolna i Niepodległa” oraz zakupiliśmy sprzęt, który 

do dziś służy uczniom szkoły. 
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            Wycieczka Gdańsk i Westerplatte                              Żywe lekcje historii 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczór „Wolna i Niepodległa” 
W roku 2019 pozyskane środki w kwocie 12 040,00 zł przekazaliśmy na wykonanie 
podłogi w remontowanych pomieszczeniach dawnej kuchni w budynku szkoły, w których 
teraz jest świetlica. 
 

W roku 2020 zakupiliśmy i przekazaliśmy książki do biblioteki szkolnej na kwotę 500zł., 
dwie szafy mobilne do przechowywania i ładowania komputerów na kwotę 5 925 zł. oraz 
pozyskaliśmy gry i zabawki dla przedszkola i świetlicy szkolnej. 
 
 
 
 
 
 


