
 
Podkowa Leśna, 21 stycznia 2019 r. 

 
Szanowni Państwo 

 
Tradycyjnie już na początku roku kalendarzowego zwracamy się do 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 2019 we wszystkich poczynaniach. 
 

Dziękujemy za Mikołajki dla Sióstr Terezjanek 

 

Tegoroczna akcja mikołajkowa organizowana po raz czternasty odbyła się w pierwszej połowie 
grudnia. Zbieraliśmy fundusze na budowę windy dla Pogotowia Opiekuńczego Opoka prowadzonego 
przez Siostry Terezjanki w Wasilkowie koło Białegostoku. Wszystkie nasze aktywności szkolne – 
stoiska klasowe, koncert, loteria i aukcja oraz naleśnikarnia– przyniosły dochód blisko 50 tys. zł. 
Mamy nadzieję, że kwota ta choć niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów, pozwoli na 
rozpoczęcie inwestycji i znajdą się kolejni darczyńcy by dokończyć dzieło. Wszystkim 
zaangażowanym w akcję: Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom serdecznie dziękujemy. Bez Państwa 
hojności i pomocy efekt nie byłby tak znaczący. 
 

Zapraszamy na 14. Bal Karnawałowy dla Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły 

 

Czternasty 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, 23 lutego 2019 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 
Wenecja. Zaproszenia i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są u klasowych przedstawicieli 
Rady Rodziców i w sekretariacie szkoły (tel.: 22 729 12 81). Ze względów organizacyjnych prosimy o 
kupno biletów lub zgłoszenie woli uczestniczenia w balu do piątku, 25 stycznia 2019. 
 

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty 1% 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego 
podatku na budowę naszej szkoły. W roku 2018 akcja ta przyniosła nam dochód 107 741,97 zł 
(w poprzednim roku 82 328,20 zł) – była to znacząca pomoc.  
 

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%podatku. Wzorem lat ubiegłych, w zeznaniach podatkowych za 2018 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 wyposażenie szkoły w pomoce 
dydaktyczne. 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.  
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