
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

 

Za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 

 

Działania stowarzyszenia w roku 2019 

 

 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o zapisy Statutu ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola z jednoczesnym 

nastawieniem na integrację i zaangażowanie rodziców w pracę. Rolą Stowarzyszenia jest  

pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie  różnych celów Statutowych. Źródłem 

dochodów są  m. innymi  dobrowolne składki rodziców,  1% odpisu od podatku dochodowego, 

imprezy ( piknik rodzinny, kiermasze  ). 

 W 2019 r. Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to: 

  

STYCZEŃ 2019  

- Stowarzyszenie wsparło organizację dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, zakupiło produkty 

spożywcze  do wypieku placków i pierników  

- Zakupione zostały ślizgacze  do zjeżdżania na śniegu w ilości  50 sztuk 

- Stowarzyszenie wspierało akcję dokarmiania ptaków zimą „ Pamiętajmy o ptakach” – 

zakupiło karmę dla ptaków  

-  Stowarzyszenie wspiera również hodowlę małych zwierząt domowych  w przedszkolu, 

zakupione zostały klatka z wyposażeniem  dla chomika, karma dla papugi 

- W ramach wsparcia opieki psychologiczno-pedagogicznej zakupione zostały książki  

tematyczne wydawnictwa  Wiedza i Praktyka 

 

LUTY 2019  

- Zakup biletów wstępu  dla najstarszych wychowanków przedszkola na koncert dedykowany 

przedszkolakom w ramach Międzynarodowego Forum Pianistycznego organizowanego przez 

Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury 

- Stowarzyszenie zasponsorowało ręczniki  dla 3 grup przedszkolnych  

 

 MARZEC  2019  

–  Zgodnie z wieloletnią tradycją  w przedszkolu  zorganizowano kiermasz kartek, palm oraz 

ozdób wielkanocnych, z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia.  Świąteczne materiały 

dekoracyjne zakupiono z funduszy Stowarzyszenia. 

-  Stowarzyszenie włącza się w organizacje imprez okolicznościowych, w związku z tym 

zakupiona została tkanina do  dekoracji i scenografii 



KWIECIEŃ 2019  

- Stowarzyszenie wspiera innowacyjną działalność dydaktyczno-wychowawczą przedszkola, 

zakupiło białą tkaninę przeznaczoną na ekran do projektora multimedialnego. 

- W ramach opieki nad zwierzętami hodowanymi w przedszkolu opłacona została wizyta 

papugi u weterynarza. 

- Stowarzyszenie zasponsorowało nagrody książkowe dla najaktywniejszych uczestników 

akcji ‘Czytanie uskrzydla”  realizowanej w roku szkolnym 2018/2019 

- Zgodnie z wieloletnią tradycją w przedszkolu  zorganizowano kiermasz babek wielkanocnych, 

z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia. Produkty na wypiek babek wie lkanocnych 

zakupiono z funduszy Stowarzyszenia. 

 

MAJ 2019   

- Wsparcie przedszkola w organizacji wycieczki edukacyjnej do Muzeum Przyrody 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych – zakup pizzy i soków dla 

wychowanków. 

- Zakup elementów dekoracyjnych do przedszkola. 

- Stowarzyszenie zasponsorowało sprzęt biurowy – drukarka do sekretariatu przedszkola            

( budynek przy ul. Kochanowskiego) 

-  W przedszkolu zorganizowane została gala recytatorska pt „Przedszkolak Mały Patriota”       

w której wychowankowie przedszkola zaprezentowali własną  twórczość poetycka                           

i plastyczną.  Współfundatorem nagród,  dyplomów oraz oprawy scenicznej jest 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem.  

- Z funduszy Stowarzyszenia opłacono przejazd dzieci autokarem na zajęcia edukacyjne  

w Sali Ognik w Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. 

 

CZERWIEC 2019  

Piknik Rodzinny  to impreza tradycyjnie już mająca na celu integrację środowiska lokalnego. 

Głównymi celami organizacji Pikniku była integracja rodziców we wspólnym działaniu na rzecz 

przedszkola i osiedla.  W czasie pikniku dzieci oraz mieszkańcy osiedla mieli okazję poznać 

pracę służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa takich jak straż 

pożarna, policja,  straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla dzieci były: trampolina 

i dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, dużo  przysmaków przygotowanych przez kuchnię 

przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem  zorganizowało kiermasz używanych zabawek oraz 

„pchli targ” z przeznaczeniem na cele statutowe.   

Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców        

z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dochód             



z tegorocznego pikniku przeznaczony został na budowę placu zabaw dla dzieci przy budynku  

przedszkola przy ul. Kochanowskiego 2. 

 W związku z włączeniem się Stowarzyszenia w organizację Pikniku poniesione wydatki 

przeznaczone były na: 

- produkty spożywcze do przygotowania potraw ( barszcz, pierogi, żurek, kiełbasa, kawa, 

herbata itp.)  

- jednorazowe opakowania oraz talerze, kubki, sztućce 

 

CZERWIEC 2019 

-Tradycyjnie z okazji zakończenia roku szkolnego Stowarzyszenie zafundowało 

dzieciom nagrody za wzorowe zachowanie - bilet wstępu do Sali zabaw URWIS oraz 

naklejki szkolne wykorzystywane w systemie motywacyjnym.   

- Z funduszy Stowarzyszenia opłacono przejazd dzieci autokarem  na wycieczkę edukacyjną  

do Trepczy. 

 

LIPIEC 2019  
- Stowarzyszenie opłaciło wykonanie plakatów reklamowych, naklejek na loterię „Dar 
serca” oraz dyplomów dla dzieci.  
 
 
SIERPIEŃ 2019 
-  w celu ulepszenia podłoża wokół sprzętu na nowym placu zabaw przy ul. 
Kochanowskiego 2, Stowarzyszenie zakupiło maty przerostowe  
- Stowarzyszenie wsparło działalność przedszkola, zakupiło ręczniki do dwóch grup 
oraz  pościel do  jednej  grupy przedszkolnej. 
- Sale zabaw doposażone zostały w nowe kosze na zabawki, zakupione przez 
Stowarzyszenie.  
 
GRUDZIEŃ 2019 

- Stowarzyszenie opłaciło wyposażenie i montaż sprzętu na placu zabaw przy ul. 
Kochanowskiego 2 

 

 

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH, ART. PLASTYCZNYCH, ART. DEKORACYJNYCH  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie wspiera działalność  dydaktyczną przedszkola 

poprzez całoroczne  zaopatrywanie  wszystkich grup przedszkolnych w materiały  

papiernicze i artykuły plastyczne, dekoracyjne  wykorzystywane do pracy podczas zajęć 



edukacyjnych, artystycznych, okolicznościowych laurek ( np. Dzień Mamy, Dzień  Babci  

i Dziadka )  i innych zajęć, na które środki finansowe pozyskiwane były  między innymi  

z dobrowolnych składek rodziców.  

 

 

 
 
 


