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W dniu 25/01/2011 reprezentacja ZSZ nr 6 
uczestniczyła w zawodach piłkarskich szkół średnich. 
Jest to impreza cykliczna nazwana „Licealiadą”, 
 w której nasza drużyna wzięła udział po raz drugi. 
(c.d. str. 5) 

 

Trwa karnawał– okres zimowych bali, 
maskarad, pochodów  
i zabaw. Rozpoczął się w dniu Trzech Króli 
a skończy we wtorek przed Środą 
Popielcową, która oznaczać będzie 
początek Wielkiego Postu i oczekiwania  
na Wielkanoc. Tradycją w naszym ośrodku 
jest bal maskowy organizowany  
w SPdP.  cd. str. 6.  

 

...podatki to „obowiązkowe świadczenie pieniężne” na rzecz państwa. Zebrane środki 
finansowe trafiają do skarbu państwa a następnie są wykorzystywane na potrzeby 
ustalone „przez organ pobierający”. 1 % podatku każdy podatnik może zadeklarować 
na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Warto to zrobić, ponieważ 
mamy wówczas wpływ na współgospodarowanie środkami publicznymi. My zachęcamy 
was do pomocy  Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" działającym przy naszym 
Ośrodku. Powiedzcie swoim rodzicom, aby przekazali 1% podatku  na to 
stowarzyszenie.    

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 
Deklaracja podatkowa zawiera pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego 
podatku. W poniższym przykładzie pokazane jest, jak należy wypełniać odpowiednie 
pola, np. w PIT-37:  

 numer KRS organizacji:   0000223510  
 nazwę organizacji: Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku  
 przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%    

W NUMERZE: 

Od redakcji- s. 2 

Skąd się wzięły  nazwy 

miesięcy- s. 2 

IX edycja akcji Góra 

Grosza- s.3 

Wcale nie wirtualny 

spacer po sejmie- s. 3 

WOŚP w naszej 

szkole- s. 4 

Fotografia a ekologia- 

s. 4 

Bezpieczne ferie- s.4 

Nie bądź 

elektrośmieciarzem- 

s. 4 

Fundacja „Fundusz 

Grantowy dla 

Płocka”- s. 5 

Bal maskowy- s. 6 

Walentynki- s. 6 

Nasze teatralne 

fascynacje- s. 7 

Z plastyką na Ty- s. 7 

Ferie w szkole- s.7 

Narkotykowe 

dylematy-s.8 

Dzień Otwartych 

Drzwi –s.8 


