Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie
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Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% należnego podatku
na rzecz naszej szkoły.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w odpowiedni miejscu wpisać numer KRS: 0000040813 oraz podać cel
szczegółowy 1%: Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie. (Uwaga! Bez określenia ww. celu pieniądze nie trafią do
nas!)
Z góry dziękujemy za finansowe wsparcie szkoły!

Realizacja wydatków z 1% podatku
2014 r.
W 2014 r. dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy 1000 zł., które w całości wydaliśmy. Kupiliśmy dwa przenośne
odtwarzacze cyfrowe BUMBOX Z CD/USB AZ 787 PHILIPS (o łącznej wartości 738 zł) oraz 15 lektur do biblioteki
szkolnej za 262 zł.
2015 r.
Dzięki hojności Podatników uzyskaliśmy 3 535, 70 zł.
Wszystkie zebrane środki posłużą polepszeniu warunków, w jakich uczą się dzieci.
Kupiliśmy:
UGUL (kabina do ćwiczeń i zawieszeń) – 1799,00 zł
Osprzęt do UGUL – wersja minimum – 1165,50 zł
Radioodtwarzacz PHILIPS AZ3831/12 USB MP3 – 288,80 zł
Urządzenie wielofunkcyjne HP Desk Jet Ink Advantage 3636 – 259,00 zł
Pamięć USB Kingston DTSE9H/8GB – 19,99 zł
W sumie wydaliśmy 3532,29 zł
2016 r.
W 2016 r. dzięki Państwa hojności uzyskaliśmy 2280 zł., które w całości wydaliśmy. Kupiliśmy: 8 ławek 1-osobowych z
krzesłami – 1889,20 zł oraz 4 tablice korkowe – 390,80 zł.
2017 r.
W 2017 r. uzyskaliśmy 1517,50 zł., które dołożyliśmy do rachunku za segment szatniowy.
2018 r.
W 2018 r. dzięki Państwa wyjątkowej hojności uzyskaliśmy 7000 zł. Zebrane środki zasiliły konto przeznaczone na
szafki szkolne skrytkowo-szatniowe.
2019 r.
W 2019 r. dzięki Państwa wyjątkowej hojności uzyskaliśmy 3400 zł, które w całości wydaliśmy. Kupiliśmy kopiarkę
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DEVELOP ineo 185 (1986 zł), toner do zakupionego urządzenia (172 zł), a resztę dołożyliśmy do faktury za notebooka
Lenovo.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy i…
prosimy o finansowe wsparcie naszej szkoły w roku następnym!
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