Kvietimas paramai
Bet kuri gera mokykla gali būti dar geresnė. Prie to prisidedate ir Jūs, pervesdami dalį GPM
iki 2% Molėtų pradinės mokyklos paramai.
Jums tereikia prisijungti prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildyti formą
FR0512, nurodant savo duomenis, 2018 m. mokestinį laikotarpį, gavėjo tipą –2, mokyklos
pavadinimą MOLĖTŲ PRADINĖ MOKYKLA ir gavėjo kodą: 195401656, mokesčio dalies
didį procentais –2,00 (ar kitą) taip pat iki kelintų metų šiuos procentus skiriate.
AČIŪ JUMS UŽ PARAMĄ.

2018 m. mokyklą parėmėte 689,52 Eur.
2018-01-01 d. paramos labdaros sąskaitoje buvo

1163,63 Eur.

2018 m. 05 mėn. 28 d. Mokyklos tarybos posėdyje buvo nuspręsta paramos lėšas naudoti:




nuperkant jaukius minkštus kampelius, ant kurių vaikai galėtų ir pailsėti ir su jais žaisti
leisdami laiką prailgintos dienos grupėje (dabar visos dienos mokykloje).
Nupirkti po 2 sėdmaišius kiekvienai pirmokų klasei.
Likusius pinigus panaudoti išvykoms į konkursus, olimpiadas, pasirengimui gamtamokslinei
konferencijai ir jos dalyvių apdovanojimams, prizams, kitoms mokyklos šventėms.

Lėšos panaudotos:







Nupirkta 2 sofutės – pufų rinkiniai visos dienos mokyklos klasėms – 250 eurų;
Nupirkti 8 sėdmaišiai pirmokams (po 2 į kiekvieną klasę)
– 267,99 euro;
Pirktos granulės jau turimų sėdmaišių atnaujinimui
– 50.00 eurų;
Rugsėjo 1- osios šventės papuošimams ir gamtamokslinei konferencijai – 51.00 euras;
Girliandoms kalėdinei eglutei mieste sukurti
– 101.69 euro;
Transporto paslaugoms mokinių išvykoms
– 100.00 eurų

Iš viso išleista

820. 68 euro

2019-01-01 dieną paramos – labdaros sąskaitoje buvo

1032,47 euro.

Vykusios kalėdinės Gerumo mugės (kurios tikslas buvo už paaukotus pinigus nupirkti priemonių
vaikų laisvalaikiui visos dienos mokykloje) metu surinkta – 230 eurų.
Už juos nupirkta:
1. Kanceliarinių prekių vaikų kūrybiniams darbams:
a. Guašas ir šepetukai (3 rinkiniai), spalvoti pieštukai (4 dėžutės) ir vaškinės kreidutės
(4 dėžutės) – 36.00 eurai.
b. 2 dideli flomasterių rinkiniai – 12.98 euro.
c. 2 dideli rinkiniai modelino – 23.98 euro.
d. Klijų pieštukai, spalvotas popierius ir smeigtukai žaidimų gamybai, akvareliniai
sąsiuviniai – 13,47 euro.

2. Stalo ir kiti žaidimai:
a. Smiginis su kamuoliukais (3 rinkiniai) – 5.98 euro.
b. UNO ir „Bebro gauja“ kortų žaidimai (3 vnt.) – 17.88 euro.
c. Laivų mūšis – 5.79 euro.
d. Twister – 24.99 euro.
e. Alias junior (2 rinkiniai) – 35,98 euro.
f. Lenktynių rinkinys – 34,89 euro.
g. I know mažiesiems – 18.99 euro.
h. Pinokis – 14.99 euro.
i. Taktiniai žaidimai Mistakos ir Bokštas - 26.70 euro
Visiems žaidimams ir kanceliarinėms prekėms išleista: 272.62 euro (šiek tiek pridėta iš mokyklos
lėšų).
2019 m. vasario 6 dieną vykusiame Mokyklos Tarybos posėdyje, protokolo Nr. T -1 nutarta
paramos lėšas naudoti:
1. Iš dalies dengti mokinių tėvų išlaidas vežant 3 mokinių grupes į Anykščių baseine
vykstančias plaukimo pamokas – 200 eurų.
2. 200 eurų skirti mokyklos erdvėms pritaikyti vaikų poilsiui ir aktyviems žaidimams.
3. Apie 200 eurų mokinių sporto komandos aprangai (marškinėliams)
4. Iki 100 eurų prizams ir mokyklos tradicinių renginių organizavimui ir/ar vasaros stovyklos
edukacinėms veikloms paremti.

Labai kviečiame ir 2019 metais prisidėti GPM 2% dalimi kartu kuriant mokyklą, kurioje gyvenimas
vaikams būtų įvairesnis ir įdomesnis.

Visų mokyklos vaikų vardu Jus kviečia direktorė Regina Pumputienė.

