Шановні батьки!
Протягом 2018-2019 навчального року вами було надано
безповоротну матеріальну допомогу на суму:
52740 (п’ятдесят дві тисячі сімсот сорок) гривень.
Щиро дякуємо!

Інформація
про використання благодійних внесків
по Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5
за період з 01.09. 2018 року по 01.05.2019 року
Надійшло – 52740 гривень.
Використано :
Крейда – 500 грн
Журнали ( факультативів, спецкурсів, індивідуальної роботи ) – 459 грн
Журнали ( ГПД , медпункт) – 490грн
Килим для ігрової кімнати 1-х класів – 2892 грн
Тюль на вікна у коридорі – 500 грн.
Борг за фарбу (літній ремонт) - 8150 грн
Канцтовари – 3198, 20 грн
Оформлення кабінету психолога – 650грн
світильники, електротовари,змішувач – 3366 грн
ремонт пориву тепломережі – 993 грн
Фотопапір – 50 грн
Пластикові стакани (медпункт), батарейки –35,70
Ремонт аудиторій – 1084 грн
Відправка конкурсних робіт – 93,50 грн
Ремонт комп'ютерів у кабінеті інформатики – 1050 грн
Газета «Життя Лебединщини» для обдарованих дітей – 120 грн
Заправка картриджів для принтерів – 300 грн
Прапори – 110 грн
М’ячі – 3000 грн
Ремонт стільців – 700 грн
Кабель до комп’ютерів – 482 грн
Пересилка документації – 15 грн

Оплата послуг Укрпошти – 24, 50 грн
Ремонт опалювальної системи – 1230 грн
Ремонт теплопункту – 380 грн
Підготовка до виставки робіт учнів у художньому музеї – 176 грн
Підготовка команди учнів до участів обласному конкурсі «Джура» – 1800 грн
Подарунки учням за конкурс (новорічні прикраси) – 497 грн
Стенди для оформлення коридорів біля 1 класу – 1554 грн
Господарчі товари:
Лінолеум - 4400 грн
Мітли , віники – 500 грн
Лампа 20 W Е27 – 129 грн
Бензин для газонокосарки – 321 грн
Замки, дверні ручки, фурнітура , болти, саморізи, цвяхи – 1662,03 грн
Халати для прибиральниць – 360 грн
Ніжки для шафи, трос каналізаційний, ламінування ,ліхтарик, дріт,
ламінування табличок – 716 грн
Клей для шпалер –82 грн
Скоби –21грн
Миючі засоби (для вікон, дзеркал, посуду, раковин, унітазів , туалетний папір
та полотенця, гумові рукавички, губки, йоршики для унітазів , пакети для
сміття та інше) – 3772,51грн
Кулі для пневматики – 96 грн
Електроди – 389,50
Фарба – 286,78 грн
Добрива для клумб школи – 248 грн
Бочка для відходів у їдальню – 100 грн
Всього використано : 46983,72
Голова батьківського комітету

Петренко А.М.

Щиро дякуємо за надання допомоги щодо створення належних умов
перебування дітей в навчальному закладі. Сподіваємось на подальшу
співпрацю та розуміння наших шкільних проблем.

Директор школи

Т.М. Нездоймишака

