SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014

Działania stowarzyszenia w roku 2014
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. W 2014 r. Stowarzyszenie
było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to:

1) 4.04.2014.r Konkurs Zdrowo jemy i rośniemy – zorganizowany w celu
promowania zdrowego stylu życia, podniesienia wśród dzieci i rodziców świadomości
dotyczącej zdrowego odżywiania i zachęcenia ich do wprowadzenia w domowych
jadłospisach urozmaiconych potraw pełnych witamin. Konkurs ten to kontynuacja
działań naszej placówki o utrzymanie międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.
Każda grupa zaprezentowała przed jury przygotowany wspólnie z rodzicami
i nauczycielkami „zdrowy talerz” wykazując się niezwykłą pomysłowością. Na stole
królowały „kanapki- zwierzątka”, owocowe sałatki, warzywne soki i szaszłyki.
Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w pomoc przy organizacji konkursu zajmując się
oprawą graficzną ( przygotowanie okolicznościowych dyplomów ) oraz uwiecznieniem
przebiegu uroczystości na zdjęciach. Wiceprezes Stowarzyszenia pani Marzena
Kalbarczyk uczestniczyła w obradach jury.
2) 9-11.04 kiermasz palm wielkanocnych
14-16.04. kiermasz ozdób i babek świątecznych
3) Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 1.06.2014 jako 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, straż graniczna, policja,
ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni. Atrakcjami dla dzieci są ściana
wspinaczkowa, trampolina i dużo różnorodnych przysmaków przygotowanych przez kuchnie
przedszkolną oraz mamy i babcie wychowanków przedszkola. Stowarzyszenie Przyjaciół
Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem zorganizowało zbiórkę publiczną z przeznaczeniem
na cele statutowe. Zebrano kwotę 1303,50zł
Piknikowe spotkania wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców
z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu.

4) 11 i 18 czerwiec 2014 – wycieczki wszystkich przedszkolaków do Wiejskiego ZOO

w Berezce –Dzieci miały możliwość zapoznać się z gatunkami zwierząt hodowlanych,

które można spotkać na wsi. Świetnie się bawiły karmiąc kozy oraz uczyły się doić
„sztuczną” krowę.
5) 23.06.2014r. Święto Teatru - na podsumowanie a zarazem uroczyste zamknięcie
realizowanej w Przedszkolu Nr 3 w kończącym się roku szkolnym 2013/2014
innowacji Pedagogicznej pt ”Rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej poprzez
zabawy teatralne” odbył się w przedszkolu „Bal postaci bajkowych”. Przedstawiciele
Stowarzyszenia tradycyjnie włączyli się do grona sponsorów nagród w konkursach i
zabawach organizowanych podczas balu.

W miesiącach po wakacyjnych na konto Stowarzyszenia dokonywano wpłat –
dobrowolnych składek Rodziców przeznaczonych na materiały plastyczne i inne
potrzeby na wszystkie grupy.

