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INFORMACJA
Drodzy Państwo,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
– organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie z Oddziałami Dwujęzycznymi jest członkiem
Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Obecnie uczestniczymy
w 9 edycji akcji „1 % dla mojej szkoły”.
Dzięki tej akcji otwierają się przed nami nowe perspektywy na źródła finansowania naszych potrzeb.
Jej główną zaletą jest fakt, że nie wymaga własnych nakładów finansowych - środki pochodzą
z budżetu państwa, o których przeznaczeniu sami decydujemy.
W ramach akcji „1 % dla mojej szkoły”, rodzice i sympatycy naszej szkoły, mogą przekazać swój 1 %
podatku deklarowanego w rozliczeniu rocznym PIT.
Wystarczy w rozliczeniu PIT wpisać nazwę Organizacji Pożytku Publicznego i jej nr KRS, a Urząd
Skarbowy sam przekaże te pieniądze. W informacjach „inny kontakt z podatnikiem" należy wpisać
nazwę naszej szkoły i 12 cyfrowy numer identyfikacyjny. Dla naszej szkoły jest to nr: 242700014687

To wielkie uproszczenie i dlatego będąc członkiem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, możemy
uzyskać łatwiej środki na nasze potrzeby. Szkoda nie skorzystać z tej szansy - tym bardziej, że
pieniądze jakie uzbieramy chcemy przeznaczyć na nasze dzieci.
Organ prowadzący we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom
„Przyjazna Szkołą” pozyskuje dodatkowe środki finansowe w ramach Akcji „1%
dla mojej szkoły”.
W roku 2014 ze środków pozyskanych w ramach akcji "1% dla mojej szkoły"
mieliśmy możliwość uruchomienia fakultetu z matematyki oraz koła zainteresowań
dla uczniów, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności informatyczne w
ramach Akademii CISCO. Zajęcia z matematyki pozwoliły młodzieży dobrze
powtórzyć materiał poprzez rozwiązywanie dużej ilości zadań typu maturalnego
pod nadzorem nauczyciela matematyki i omawiać na bieżąco nasuwające się
problemy matematyczne i pytania. Pozwoli im to lepiej przygotować się do matury
bez konieczności korzystania z płatnych korepetycji. Akademia CISCO cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ponieważ pozwala im rozwinąć
umiejętności informatyczne o wiedzę wykraczającą poza programy szkolne i jest
prowadzona w małych grupach.

