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Do realizacji tego celu 9 lutego 2010 roku zostało zarejestrowane przez
Sąd Rejonowy Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” o statusie OPP tj.
Organizacji Pożytku Publicznego. KRS 0000348505, REGON 021181608
Zarząd: Witold Kilijański – Prezes Zarządu, Agnieszka Kozłowska i Marcin
Konopka – Wiceprezesi Zarządu, Komisja Rewizyjna: Monika WójtaKempa i Henryk Ruchniewicz
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W ramach przeprowadzonej Akcji 1% udało nam się zebrać prawie 4.000zł a zatem
na każdą klasę wypada po 200zł. Teraz każda klasa może zdecydować na co
chce przeznaczyć tę kwotę. Na propozycje czekamy od Przewodniczących
Komitetów Klasowych, którzy wspólnie z innymi rodzicami, dziećmi i wychowawcą
zdecydują co w pierwszej kolejności chcieliby otrzymać.
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Tak – chcemy od Dzieciaków, Rodziców i Nauczycieli usłyszeć co jest potrzebne.
Ściśle współpracując będziemy mogli sprawniej działać i realizować w ramach
naszych możliwości najważniejsze potrzeby a może marzenia.
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Nasza działalność nie będzie ograniczać się do akcji 1%. Chcemy ściśle współdziałać z
Dzieciakami, Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców. Jeśli podoba Wam się idea
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” to możecie:
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zgłosić swoją chęć pomocy! Potrzebujemy osób pozytywnie zakręconych, które
chciałyby pomóc. Może znają się na planowaniu, architekturze, są budowlańcami,
umieją malować. Szukamy specjalistów, którzy w ramach wolontariatu pomogą
nasze plany wprowadzić w życie! W tej chwili na przykład poszukiwany jest grafik
do zaprojektowania plakatu.
 zapisać się do Stowarzyszenia,
 wpłacić darowiznę na rzecz Stowarzyszenia i jednocześnie odliczyć ją sobie od
dochodu w rozliczeniu rocznym (art. 26.1.9 ustawy o podatku doch. od osób
fizycznych):
23 2130 0004 2001 0511 6033 0001 Volkswagen Bank Polska SA
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu „Nasza Szkoła”
51-160 Wrocław, al. T. Boya – Żeleńskiego 32
 Przekazać 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37
lub PIT-37L.
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Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie:
http://www.nasza-szkola.org.pl/
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