Уважаеми родители и ученици,
По традиция всяка година Училищното настоятелство при ПХГ “Дамян
Дамянов” набира чрез доброволни дарения средства, които съгласно Устава и
Правилника се разходват за подпомагане на талантливи ученици и
извънкласна дейност по интереси.
През изминалата учебна година приходите от дарения са били - 912 лв.
– от сегашните 12б кл и 9а кл., целево дарение за закупуване на
видеопроектор - от абитуриентите, и от дарител – частно лице. С остатъка от
2014/2015 учебна година в размер на 1165 лв. общо наличността в касата на
Настоятелството бе равна на 2077.00 лв.
Общо всички разходи към днешна дата са:
1. Ваучери за книги 140.00 (стимулиране на абитуриенти) +70.00
(стимулиране на учител и ученик) - общо 210 лв.
2. За участие в олимпиади - 107 лв.
3. За участие в Национални състезания и награждаване - 220.00+50.00 = 270
лв.
4. Наем на Зала за мероприятия – 30.00 (озвучаване на концерт за Патронен
празник)+90.00
(наем
и
озвучаване
на
ученическа
театрална
постановка)+10.00 (отпечатване на билети) = 130 лв.
5. Закупуване на проектор - 600 лв.
6. Рекламните материали 2015 и 2016 г. - 333 лв.
7. Служебни такси за фирмения онлайн регистър (задължителни) –
96.00+84.00+84.00 = 264 лв.
8. Счетоводна услуга - 80 лв.
9. Такси за банката - 18.20 лв.
10. Закупуване на формализовани документи – приходни и разходни ордери
и др. – 14.00 лв
Налични в сметката към момента – 50.80 лв.
Предвид целите, които сме си поставили като отговорни родители
и в навечерието на 20-та годишнина на нашето училище, АПЕЛИРАМ
ЗА ВАШАТА МОРАЛНА И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, за да
отговорим на потребностите и очакванията на нашите деца.
Средствата се събират от отговорниците във всеки клас, предават
се с поименен списък, въз основа на който се издава приходен касов
ордер, с поименен отрязък за дарителя, и средствата се осчетоводяват
съгласно изискванията на българското законодателство.
Нашите очаквания са всеки от Вас да подпомогне нашата дейност с
минимална сума в размер на 10.00 лв. – по 1.00 лев месечно за учебна
година. Средствата се събират на един или два транша – до 25-ти
декември и до 30-ти април.
НЕКА БЪДЕМ ЗАЕДНО В ТОВА НАЧИНАНИЕ –
НИЕ И НАШИТЕ ДЕЦА!
Председател на Училищното настоятелство – Светлана Георгиева

