Sprawozdanie
Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego
z działalności w roku 2015

Zarząd pracował zgodnie z przyjętym planem pracy. Odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń
Zarządu, odbyło się też Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, podjęto 5 uchwał Zarządu. Poza
tym odbyło się wiele spotkań czysto roboczych związanych z realizacją projektów.
W 2015 r. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zrealizowało zgłoszone do
konkursów ofert Gminy i Starostwa Powiatowego Krapkowice zadania publiczne, czym
wsparło działalność edukacyjną placówek oświatowych:
1. W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice „Nieznane, a tak blisko nas”
zorganizowany został cykl wycieczek edukacyjnych do Głogówka dla grup dzieci i młodzieży szkół
naszego miasta i gminy. W Głogówku grupy spotykały się z przewodnikiem, który oprowadzał
uczniów po mieście i jego zabytkach. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę dzięki zaznajomieniu ich przez
przewodnika z historią Głogówka w powiązaniu z historią regionu i kraju, zwiedzaniu zabytkowych
obiektów oraz udziałowi w lekcjach muzealnych w Izbie Śląskiej. Odbyło się 12 wyjazdów
edukacyjnych, w których uczestniczyło w sumie 422 uczniów pod opieką 29 nauczycieli. Koszt
całkowity realizacji tego zadania publicznego wyniósł 4640 zł, z czego kwota 3440 zł to
dofinansowanie z budżetu gminy a 1200 zł to wkład osobowy własny (praca wolontariuszy).
2. W ramach projektu współfinansowanego przez Powiat Krapkowicki podjęliśmy się wykonania
zadania publicznego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
„Świat przyrody w obiektywie”. Na ogłoszony konkurs wpłynęło 287 prac obejmujących swoją
tematyką florę, faunę, krajobraz oraz ukazanie zniszczeń powstałych w przyrodzie poprzez
nieodpowiednie i nieodpowiedzialne działanie człowieka. Dzięki udziałowi w projekcie u uczniów
nastąpiło szersze zainteresowania przyrodą, bogactwem jej form i pięknem. Zorganizowanie wystawy
wyróżnionych fotografii przekazanych na konkurs i umożliwienie innym zapoznania się z pracami
jego uczestników było formą wsparcia talentów młodych twórców. Pokazało też ich wrażliwość
estetyczną w dokumentowaniu bogactwa, różnorodności i piękna otaczającej przyrody. W nagrodę,
udziałem w całodziennej wycieczce do Wrocławia, połączonej ze zwiedzaniem Pałacu Królewskiego
z ogrodem w stylu francuskim oraz lekcją muzealną „Apartamenty królewskie – opowieści z życia
władców” a zakończonej zwiedzaniem Ogrodu Botanicznego wyróżnionych zostało 46 uczniów.
Całość zadania zamknęła się kwotą 2253,17 zł, z czego 1600 zł wynosiła dotacja Starostwa
Powiatowego, kwotę 353,17 zł pokryliśmy ze środków własnych oraz 300 zł z własnego wkładu
osobowego (wyceniona praca wolontariuszy).

3. W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice zorganizowaliśmy Festiwal
„Wiosna na ludowo”. Podczas festiwalu dzieci szkół i przedszkoli prezentowały piosenki i tańce
związane z polską kulturą ludową. Poprzez uczestniczenie w przeglądzie festiwalowym a potem
jeszcze podczas występów w ramach obchodów Dni Krapkowic, miały możność zaprezentowania się
w repertuarze ludowym przed szerszą publicznością. Przygotowania do udziału w festiwalu i sam
udział w nim pozwoliły rozwinąć zainteresowania, kształcić umiejętności muzyczne, taneczne
i sceniczne jak i ogólnorozwojowe. Na scenie wystąpiło w sumie 229 młodych artystów, których
oglądała i oklaskiwała kilkusetosobowa widownia w Krapkowickim Domu Kultury jak i licznie
zgromadzona podczas obchodów Dni Krapkowic W ramach festiwalu, dla jego uświetnienia,
uczestnicy obejrzeli występ Szkolnego Zespołu Tańca Regionalnego i Narodowego przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach „Żędowianie”, który już od ponad 10 lat swoją działalnością
promuje pieśni i tańce ludowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Festiwal przyczynił się do
popularyzacji piosenek i tańców ludowych, które stanowią ważny element dziedzictwa narodowego.
Całkowity koszt festiwalu zamknął się kwotą 1329, 73 zł. W tym dofinansowanie z budżetu gminy
wyniosło 1000 zł, wkład własny KSO to 29,73 zł i praca wolontariuszy wyceniona na 300 zł.

Sfinansowane lub dofinansowane z 1% odpisu podatkowego były zadania
wspierające działalność placówek oświatowych.
Były to wydatki głównie za:
- usługi przewozowe na wycieczki, zielone szkoły, zawody sportowe,
- opłaty na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, kursokonferencje i warsztaty,
- opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów, prelekcje z filmem,
- organizację imprez,
- zakup biletów wstępu do muzeów, ZOO, itp.
- zakup pomocy, książek i sprzętu na wyposażenie placówek
- dofinansowanie obozu sportowego piłkarek ręcznych w Teramo we Włoszech itp.
Wydatki z odpisu 1% zamknęły się kwotą 13 273,49 zł.
Przy realizacji podejmowanych przez KSO zadań pracowało wielu wolontariuszy, którym serdecznie za
zaangażowanie dziękujemy i równocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w dalszych
działaniach na rzecz dzieci i młodzieży.
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