Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku.
Prosimy i polecamy się Państwa pamięci również i w kolejnym roku.
Przypominamy jak należy to wykonać.
Można to zrobic na dwa sposoby :
1. znaleść nasz profil na stronie www.fsmm.pl i tam w polu Wyszukaj
profil
wpisac Przedszkole Samorządowe nr 7 Piotrków Tryb. Na w/w stronie
można pobrac
darmowy program do rozliczania PIT oraz poradnik. Wypełniajac PIT 37 należy podac nr KRS - 0000270261
oraz cel szczegółówy 1 % : PRZEDSZKOLE 7 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
8450 (BARDZO WAŻNE,
ABY PODAĆ TEN NUMER I NAZWĘ PRZEDSZKOLA !)
2. rozliczając się indywidualnie za pomoca formularza PIT nr 137.
Numer KRS wpisac 0000270261
oraz cel szczegółowy : PRZEDSZKOLE 7 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
8450
https://www.eopp.pl/pit/9170 - Za pomocą tego linku można wypełnic PIT
Po prawej stronie w "NA SKRÓTY" można bezpośrednio wypełnic PIT.
Jednocześnie informujemy o zgromadzonych środkach:
●

●
●

w roku 2020 w rozliczeniu za 2019 rok uzyskaliśmy kwotę : 517,77 zł
w roku 2019 w rozliczeniu za rok 2018 uzyskaliśmy kwotę 1.814.22 zł
w roku 2018 w rozliczeniu za 2017 rok uzyskaliśmy kwotę : 3371.58 zł, dzieki temu,
zakupiliśmy zestaw mebli firmy "Moje Bambino" pod nazwą " Quadro" .

Dziękujemy również :
- firmie IKEA i tacie Szymona K.z gr. V, za pomoc w pozyskaniu wyposażenia z IKEA,
- tacie Kornelki z gr. II za naprawę szafek i montaż nowych frontów do mebli w gabinecie dyrektora,
- rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszy: bożonarodzeniowego i wielkanocnego,
- rodzicom, którzy wzbogacili zajęcia dydaktyczne, prezentując arkana wykonywanego zawodu,(fryzjera,
stomatologa, górnika, instruktora karate, ratownika medycznego, leśnika),
- rodzicom, którzy zaangażowali się i pomagali przy dekoracji holu,
- rodzicom, którzy udzielili nam swojego wsparcia zwiazanego z doposażeniem placu zabaw w nowe
elementy od Fundacji Banku PKO BP oraz projektu "Ekopracownia pod chmurką",
- rodzicom, którzy pomagali przy skręcaniu mebli,
- wszystkim, którzy zaoferowali swój czas, pracę, pomoc w organizacji pracy naszej placówki,

Działalność przedszkola wymaga wielu różnych nakładów: pracy, finansowych, organizacyjnych.
Staramy się sprostać wymaganiom XXI wieku. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich
chętnych rodziców oraz tych, którzy chcieliby wesprzeć przedszkole w ramach jego działalności. Z
wdzięcznością przyjmiemy każdą zaoferowaną pomoc.

