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Za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013 

 

 

Działania stowarzyszenia w roku 2013 

 

 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 2013 r. Stowarzyszenie 

było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to: 

 

10.04.2013r. Przedszkolny konkurs Eko Plastyczno- techniczny Nasze rady na odpady – 

segregujesz nie marnujesz 

Rodzice ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem pozyskali 

sponsorów oraz  piękne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. 

 

Piknik Rodzinny został zorganizowany w dniu 16.06.2013 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 na  doposażenie 

przedszkolnego placu zabaw. Uzbierano 1213,62zł  

 Piknikowe spotkania  wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z rodziną, integrują rodziców        

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

finansowe pozyskane podczas pikniku w kwocie 9366,94zł zostały wpłacone na konto 

Stowarzyszenia   z przeznaczeniem na  remont i rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu. 

 

 

Konkurs „Moje wiersze i rymowanki” –  konkurs dla dziecka i rodzica 

 – zorganizowany w przedszkolu w listopadzie 2013r. którego głównym celem było 

zachęcanie do wspólnej rodzinnej twórczości. Rodzice , babcie, starsze rodzeństwo  mieli za 



zadanie ułożyć wiersz, do którego przedszkolak miał narysować  ilustrację. 

 Dzieci następnie  podczas konkursu recytowały wiersze w przedszkolu przed swoimi 

rówieśnikami. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności -  na szerszym forum,              

a także przed rodzicami  była dla dzieci wielkim przeżyciem ale też doskonała zabawą. 

Rodzice ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem  pomogli 

pozyskać  sponsorów nagród oraz  opracowali  piękne  dyplomy dla wszystkich uczestników 

konkursu. 

 


