
Podkowa Leśna, 27 stycznia 2018 r. 
 

Szanowni Państwo 
 
Tradycyjnie już na początku roku kalendarzowego zwracamy się Was drodzy Rodzice, Nauczyciele 
i Przyjaciele naszej Szkoły. Pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia niech Nowonarodzony 
błogosławi Waszym rodzinom, obdarza Was zdrowiem i radością oraz wspiera przez cały rok 
2018 we wszystkich poczynaniach. 
 

Dziękujemy za Mikołajki dla Igi 

 

Tegoroczna akcja mikołajkowa organizowana po raz trzynasty odbyła się w pierwszej połowie 
grudnia. Zbieraliśmy fundusze na pomoc dla trzyipółletniej Igi, która urodziła się bez prawej nóżki. 
Wszystkie nasze aktywności szkolne – mikołajki, koncerty i aukcje – przyniosły dochód 50 tys. zł. 
Mamy nadzieję, że kwota ta choć trochę przybliży marzenie rodziców Igi o operacji i rehabilitacji 
córki. Wszystkim zaangażowanym w akcję: Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom serdecznie 
dziękujemy. Bez Państwa hojności i pomocy efekt nie byłby tak znaczący. 
 

Zapraszamy na bal 

 

Trzynasty Bal Karnawałowy dla Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły połączony z loterią 
i aukcją, z których całkowity dochód przeznaczamy na cele statutowe Komitetu odbędzie się w tym 
roku szkolnym w sobotę, 03 lutego 2018 r. Tradycyjnie bal organizowany jest przez Radę Rodziców 
i w jej imieniu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przyłączamy się też do apelu 
o przekazywanie fantów na loterię i przedmiotów na aukcję. Tym razem temat przewodni balu brzmi 
Gwiazdy kina-gwiazdy Hollywood. Zaproszenia i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są u 
klasowych przedstawicieli Rady Rodziców i w sekretariacie szkoły (tel.: 22 729 12 81).  
 

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty 1% 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego 
podatku na budowę naszej szkoły. W ostatnim roku akcja ta przyniosła nam dochód 82 328,20 zł 
(w poprzednim roku 92 865,80 zł) – jest to znacząca pomoc, szczególnie gdy rozpoczęliśmy 
budowę nowego skrzydła dydaktycznego dla starszych klas szkoły podstawowej. Systematyczny 
postęp prac na budowie pozwala z optymizmem myśleć, że klasy, które dotychczas uczyły się w willi 
Błękit rozpoczną rok szkolny 2018/2019 w nowych pomieszczeniach.  

 

Zachęcamy do wpłat 1% 

 

W tym roku ponawiamy też prośbę o przekazywanie 1% podatku z rozliczeń tegorocznych PIT-ów na 
rzecz naszego Komitetu. W zeznaniu podajemy jedynie: numer organizacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym – nr KRS: 0000137287 oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%. 
Wzorem lat ubiegłych, w zeznaniach podatkowych za 2017 r. została wyodrębniona rubryka, w której 
podatnik może podać dodatkowe informacje, jeśli chce mieć wpływ na dystrybucję środków 
gromadzonych przez organizację pożytku publicznego-OPP (np. na konkretny cel). Pozostawiając tę 
rubrykę pustą, przekażecie Państwo 1% swojego podatku na ogólne cele statutowe Komitetu. 
Uzyskane w tym roku środki przeznaczymy na budowę nowego skrzydła dydaktycznego. Dodatkowo 
podatnik może zdecydować czy do OPP mają zostać przekazane jego dane, np. imię, nazwisko, adres 
oraz wysokość przekazanej kwoty.  
Zachęcamy Szanownych Państwa do wpłat i prosimy, by apel ten przekazywać swoim krewnym 
i znajomym, aby krąg osób wspierających Szkołę stale się poszerzał. Ma to szczególne znaczenie, 
kiedy jesteśmy na finiszu budowy i czeka nas wyposażanie nowych pomieszczeń. 
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