
SPRAWOZDANIE 

merytoryczne z działalności Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkoły Podstawowej nr 1 

 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu w roku 2016  

 

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza             

w Przemyślu zostało wpisane przez  SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XII WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO do Krajowego Rejestru 

Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 03.02.2014 r. 

Nr KRS 0000495957. 

Regon 181084350 został nadany 21 marca 2014 r., a numer NIP 7952528864  11 kwietnia 

2014 r. i z tym dniem stowarzyszenie rozpoczęło działalność. 

Skład zarządu stowarzyszenia: 

1) Janina Stochmal – prezes zarządu, 

2) Monika Lach – wiceprezes zarządu, 

3) Bogusława Hadała – skarbnik zarządu,  

4) Joanna Łuniewska-Szydło – sekretarz zarządu, 

5) Maciej Kozłowski – członek zarządu, 

6) Andrzej Makara - członek zarządu. 

 

Stowarzyszenie realizowało  zadania statutowe poprzez: 

1)    pozyskiwanie środków finansowych  na realizację zadań statutowych, 

2) wspieranie  działalności szkoły zmierzającej do unowocześnienia bazy szkoły                  

we współpracy z Radą Rodziców,                             

3)   promowanie szkoły i jej osiągnięć na stronie internetowej szkoły oraz w  prasie lokalnej, 

4)   organizowanie  konkursów:  

a) międzyszkolnych:  

– Międzyświetlicowy  i Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Przyroda   

i my”, 

 – Festiwal Bajki i Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Mój bohater literacki”           

dla dzieci  z przedszkoli Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego zakończony    

wystawą pokonkursową w Galerii SANOWA, 

–  Międzyszkolny Konkurs Matematyczny  „Matematyka – moje hobby” dla uczniów  

szkół podstawowych Miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl,  



–     Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Wierszy Poetów Regionalnych, 

– Zawody Łyżwiarskie o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

im. H. Sienkiewicza w Przemyślu we współpracy  z Uczniowskim Klubem 

Sportowym UKS „Śródmieście”, 

–  zawody szachowe „ Trylogia szachowa” we współpracy  z Uczniowskim Klubem 

Sportowym UKS „Śródmieście”,   

b) szkolnych: 

–  konkurs na zakładkę do książki  zorganizowany z okazji obchodów Miesiąca  

    Bibliotek Szkolnych, 

–  konkurs czytelniczy z okazji Dnia Książki, 

–  narodowe czytanie utworów Henryka Sienkiewicza – wystawa o   autorze,  konkurs    

dla uczniów SP1  „Ilustracja do tekstu”, 

–  konkurs recytatorski  wierszy w języku angielskim, 

–  konkurs „ Drzewo genealogiczne”, 

–  inne konkursy szkolne przedmiotowe. 

5) organizowanie bądź aktywny udział  w akcjach charytatywnych, edukacyjnych  

i społecznych: 

  –  organizacja wypoczynku  zimowego  dla uczniów szkoły w formie wolontariatu    

członków Stowarzyszenia, 

–  prowadzenie przez członków stowarzyszenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 

uczniów klas I – III  w sali oraz na krytej pływalni,  

– zorganizowanie pomocy rzeczowej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

           w   Orzechowcach, 

–  udział w Przemyskim  Święcie Ulic – Kazimierza Wielkiego i Franciszkańskiej – 

impreza współorganizowana z Urzędem Miasta Przemyśla  (stoisko dla dzieci  

z  materiałami edukacyjnymi, malowanie  twarzy, gry dydaktyczne i inne  z udziałem  

członków stowarzyszenia jako animatorów zabawy), 

–  akcja charytatywna dla Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 

„ Pomóż i Ty”, 

– udział w akcji „Pola Nadziei” – wykonanie żonkili z bibuły, zbiórka pieniędzy oraz 

aktywny udział  w akcji miejskiej w celu wsparcia inicjatywy budowy hospicjum  

w Przemyślu,  

− organizacja akcji „Kresowy Mikołaj” – zbiórka podręczników, książek, zabawek, 

gier edukacyjnych na rzecz polskich rodzin z Mościsk na Ukrainie, 



–  upamiętnienie zmarłych rodaków pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim we 

Lwowie, 

–  organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej  „Paczka dla ubogich”, 

–  pasowanie na czytelnika dla klas I – przygotowanie inscenizacji o tematyce czytelniczej 

oraz wykonanie zakładek dla uczniów klas pierwszych, 

– udział w akcji ogólnopolskiej „Jak nie czytam, jak czytam” - bicie rekordu kraju  

w czytaniu o tej samej porze przez jak największą liczbę młodych ludzi, 

– przygotowanie przedstawienia „Ku pokrzepieniu serc” w Przemyskiej Bibliotece 

Pedagogicznej  w ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego, 

– współorganizowanie Święta Rodzin Zastępczych – przygotowanie sali, zorganizowanie 

zabaw i przedstawienia  przy udziale wolontariuszy, 

–  działalność stowarzyszenia w ramach Szkoły Promującej Zdrowie – rajdy, pikniki, 

apele,  przedstawienia o tematyce prozdrowotnej, 

– zorganizowanie obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji –  

propagowanie różnorodnych metod uczenia się i zapamiętywania oraz wspierania osób  

z ryzykiem dysleksji, działania na rzecz integracji środowiska szkolnego. 

 

 

 

 

 

 


