
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

 

Za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

Działania stowarzyszenia w roku 2016 

 

 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 ). 

 W 2016 r. Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem szeregu działań a to: 

 

Styczeń 2016 -  FORUM PIANISTYCZNE – Stowarzyszenie wsparło działalność artystyczną 

dzieci i młodzieży prezentujących swoje umiejętności na Forum Pianistycznym „Bieszczady 

bez granic”. Koncert obejrzeli i  wysłuchali  wychowankowie przedszkola.   

 

4.02.2016 –  KRÓLEWSKI BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI – Stowarzyszenie 

zapewniło drobne upominki dla dzieci uczestniczących w  zabawach i konkursach  

organizowanych podczas balu 

 

 

10.02.2016 – GALA RECYTATORSKA „ZIMO ZIMO BAW SIĘZ NAMI” -  w przedszkolu 

tradycyjnie od kilku lat organizowana jest 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.  

 

 MARZEC 2016  - KIERMASZE  WIELKANOCNE –  zgodnie z wieloletnią tradycją                 

w przedszkolu  zorganizowano kiermasz kartek, palm oraz ozdób i babek wielkanocnych,       

z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia.  

 

18.05.2016 - I PRZEGLAD  DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓ TANECZNYCH ZIEMI SANOCKIEJ 

Stowarzyszenie było współorganizatorem Przeglądu Tanecznego, imprezy zorganizowanej 

po raz pierwszy,  integrującej  wszystkie sanockie placówki  wychowania przedszkolnego. 

Udział Stowarzyszenie w organizacji polegał na zakupie strojów ( spódniczek ) dla  



występujących dziewczynek – reprezentujących Przedszkole Nr 3 w Sanoku oraz  nagród 

dla uczestniczących  dzieci.  

 

12.06.2016  EKOLOGICZNY 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, ratownicy GOPR, straż miejska, ratownicy medyczni.  Atrakcjami dla 

dzieci były:  trampolina    i dmuchana zjeżdżalnia, dużo  różnorodnych przysmaków 

przygotowanych przez kuchnie 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 zakup sprzętu DVD do  wszystkich sal 

dydaktycznych w przedszkolu. 

 

14.06.2015. 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 2016 –  W salach dydaktycznych o mocnym nasłonecznieniu 
zamontowano  folię na okna - celem ograniczenia  dostępu promieni słonecznych . 
 
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH, DEKORACYJNYCH - Zaopatrywanie  wszystkich 

grup przedszkolnych w materiały  papiernicze  wykorzystywane do pracy podczas zajęć 

plastycznych, artystycznych przez cały rok szkolny, na które środki finansowe pozyskiwane 

są  z dobrowolnych składek rodziców. Ponadto Stowarzyszenie  finansowało zakup tkanin        

i materiałów dekoracyjnych  w celu przygotowania rekwizytów i  scenografii  imprez                 

i przedstawień  okolicznościowych.  

 

Grudzień 2016 - zgodnie z tradycją w przedszkolu  zorganizowano kiermasz kartek, oraz 

ozdób bożonarodzeniowych,  z którego dochód zasilił konto Stowarzyszenia.  

 

 


