
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

 

Za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 

 

Działania Stowarzyszenia w roku 2020 

 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola 

wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków 

Przedszkola Nr 3 z jednoczesnym nastawieniem na integrację i zaangażowanie 

rodziców w pracę. Rolą Stowarzyszenia jest  pozyskiwanie środków finansowych na 

realizowanie  różnych celów Statutowych.  

W 2020 r. który w związku z pandemią koronawirusa nadał zupełnie inną formę 

funkcjonowaniu placówek oświatowych Stowarzyszenie w miarę  możliwości starało 

się realizować cele statutowe oraz  wspierać działalność przedszkola 

 

W miesiącu lipcu wpłynęły środki z 1% wpłacone przez podatników  pragnących 

wspierać  nasze Stowarzyszenie. 

W miesiącu wrześniu Stowarzyszenie  zakupiło tonery do drukarki oraz tekturowe 

segregatory służące do przechowywania prac plastycznych dzieci na wszystkich 

grupach przedszkolnych. 

W miesiącu październiku w związku z nałożonymi na placówki  wymaganiami 

sanitarnymi wynikającymi z pandemii Sars - COV2  Stowarzyszenie wsparło 

przedszkole w zakupie środków chemicznych koniecznych dla zachowania reżimu 

sanitarnego. Również w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz 

prowadzeniem wzmożonych czynności dezynfekcyjnych zapewniających 

bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników Przedszkola - zostało zakupione 

specjalistyczne urządzenie do dezynfekcji: Aplikator aerozolu Desmed D1000                

za kwotę 2999,97 zł wraz z płynem dezynfekującym: SANOSIL S 010 w kwocie         

452,52 zł. Dzięki przenośnej funkcji powyższego urządzenia, które rozpyla środek 

dezynfekujący w postaci mgiełki można według ustalonego grafiku dokonywać 

dezynfekcji pomieszczeń zarówno w budynku przy ul. Podgórze 26 jak i przy                   

ul. Kochanowskiego 3. Wytworzona mgiełka osadza się na powierzchniach, a dzięki 

drobnym rozmiarom kropel dociera nawet do trudno dostępnych miejsc.  



W celu odpowiedniego zastosowania ilości środków dezynfekcyjnych przeznaczonych 

do danego pomieszczenia służy tabela, w której podany jest także czas rozpylania 

oraz wietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia. Procesu dezynfekcyjnego 

z użyciem Aplikatora dokonują w przedszkolu wyznaczone i przeszkolone osoby  

w godzinach popołudniowych podczas nieobecności dzieci na grupie przedszkolnej. 

Stowarzyszenie zasponsorowało wykonanie wieszaków na ręczniki  

w łazienkach dla dzieci spełniających wymogi Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej (zwiększenie  odległości  miedzy  indywidualnymi ręcznikami dzieci 

w celu zapewnienia higieny i  bezpieczeństwa). 


