SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018
Działania stowarzyszenia w roku 2018
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 2018 r. Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to:
STYCZEŃ 2018 – ZAKUP KSEROKOPIARKI –

do

oddziałów w budynku przy ul.

Kochanowskiego 2
17.01.2018 –

KAPELUSZOWY BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI – Stowarzyszenie

zapewniło drobne upominki dla dzieci uczestniczących w

zabawach i konkursach

organizowanych podczas balu

1.03.2018 – GALA RECYTATORSKA „ŻART I HUMOR W ZYCIU PRZEDSZKOLAKA” odbyła się VI gala recytatorska, w której wychowankowie przedszkola prezentują własną
twórczość poetycka i plastyczną.

Współfundatorem nagród,

dyplomów oraz oprawy

scenicznej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola pod Sanockim Zamkiem. Planowane
jest wydanie tomiku wierszy prezentowanych na gali recytatorskiej.
MARZEC

2018

WIELKANOCNE –

- KIERMASZE

zgodnie z wieloletnią tradycją

w przedszkolu zorganizowano kiermasz kartek, palm oraz ozdób i babek wielkanocnych,
z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia. Produkty na wypiek babek wielkanocnych
zakupiono z funduszy Stowarzyszenia.
MAJ 2018 – ZAKUP KOMPLETU BALETEK – dla dzieci występujących w III Przeglądzie
Dziecięcych
przedszkole.

Zespołów

Ziemi

Sanockiej,

imprezy

organizowanej

przez

nasze

1.06.2018 DZIEŃ DZIECKA -

dzieci z okazji swojego święta otrzymały prezenty - książki

zakupione przez Stowarzyszenie
09.06.2018

REGIONALNY PIKNIK RODZINNY został zorganizowany 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, straż miejska, ratownicy medyczni. Atrakcjami dla dzieci były: trampolina
i dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, gościnne występy KS Spartanie, dużo
różnorodnych 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 doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola.

CZERWIEC 2018. NAGRODY ZA WZOROWE ZACHOWANIE - Tradycyjnie z okazji
zakończenia roku szkolnego dzieci otrzymały nagrody za wzorowe zachowanie - bilet
wstępu do Sali zabaw URWIS. Nagrody zostały zafundowane przez Stowarzyszenie.
LIPIEC/SIERPIEŃ 2018 – W związku z utworzeniem dwóch dodatkowych oddziałów
zakupiono z funduszy Stowarzyszenia pościel i ręczniki dla dzieci.

WRZESIEŃ 2018 ZAKUP PODŁOGI INTEREAKTYWNEJ – zamontowanej w dwóch
salach zajęć w budynku przedszkola przy ul. Kochanowskiego 2.
WRZESIEŃ 2018 – ZAKUP AKCESORIÓW SPORTOWYCH ( piłki, kije do unihokeja,
karimaty, sprzęt do ćwiczeń sensorycznych) wykorzystywanych na zajęciach
sportowych i korekcyjno- wyrównawczych .

WRZESIEŃ 2018 – ZAKUP POJEMNIKÓW na klocki i kredki do nowotworzonych grup
przedszkolnych.

LISTOPAD 2018 - wydatki związane z posiadaniem w grupach przedszkolnych zwierząt
( karma, wyposażenie do akwarium, i klatki dla chomika i papugi)
GRUDZIEŃ 2018 - ZAKUP DEKORACJI BOZONARODZENIOWEJ – choinki, ozdoby
choinkowe, oświetlenie itp.

GRUDZIEŃ 2018 - zgodnie z tradycją w celu pozyskania dodatkowych środków na
Stowarzyszenie -

zorganizowano kiermasz kartek, oraz ozdób bożonarodzeniowych,

z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia.

ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH, ART. PLASTYCZNYCH, ART. DEKORACYJNYCH
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 przez cały rok szkolny, na które środki finansowe pozyskiwane są z dobrowolnych
składek rodziców.

