Sprawozdanie
Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego
z działalności w roku 2016

Zarząd pracował zgodnie z przyjętym planem pracy. Odbyły się 4 protokołowane posiedzenia Zarządu,
podjęto 2 uchwały. Odbyło się też protokołowane Walne Zgromadzenie, na którym podjęto 1 uchwałę. Poza
tym odbyło się wiele spotkań czysto roboczych związanych z realizacją projektów.
W 2016 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 „Wyprawy po wiedzę”

zorganizowaliśmy cykl wyjazdów edukacyjnych do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa
w Kup połączonych ze zwiedzaniem bogatych zbiorów Izby Leśniej - muzeum, którego zbiory mieszczą się
w13 salach. Dzieci, podczas zajęć prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Ośrodka, miały okazję
poznać warunki życia, zwyczaje, sposoby odżywiania i zachowania zwierząt i ptaków zamieszkujących lasy,
obejrzeć eksponaty fauny i flory tworzące wspaniałe kompozycje podzielone na zbiory tematyczne: np.
"W leśnym uroczysku", "Nad wodą", "Ochrona lasu" "Zbiory minerałów" czy działu poświęconego
szkodnikom lasów, ponadto obejrzeli wiele gablot i tablic tematycznych, jak również przedmiotów
wykorzystywanych do pracy w lesie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W ogrodzie edukacyjnym mogli
zapoznać się z różnymi gatunkami roślin, krzewów i drzew a zwiedzanie kończyło wspólne ognisko połączone
z pieczeniem kiełbasek. Dzięki udziałowi w projekcie poszerzyła, uporządkowała i wzbogaciła się wiedza
przyrodnicza uczniów i zrozumienie znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka.
Odbyło się 11 wyjazdów edukacyjnych, w których w sumie wzięło udział 388 osób (356 uczniów
i 32 nauczycieli). Koszt całkowity realizacji tego zadania publicznego wyniósł 5500 zł, z czego kwota 4300 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy a ze strony KSO to 1200 zł, jako wkład osobowy - praca wolontariuszy.
2.

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice „W kręgu tańca i piosenki

dziecięcej” zorganizowaliśmy 18 maja 2016 roku w Krapkowickim Domu Kultury festiwal w formie
przeglądu, pozbawiony elementu współzawodnictwa, dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół
naszego miasta i gminy. Główną ideą festiwalu było stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania
swoich talentów, tego, co potrafią i lubią, czego nauczyły się w przedszkolu i szkole. Festiwal okazał się dla
uczestników przygodą, dzięki której miały możliwość poczucia się małymi artystami i uzyskać satysfakcję z
publicznej prezentacji swoich osiągnięć. Wszystkim dzieciom, które zaprezentowały się w trakcie przeglądu
festiwalowego w bardzo różnorodnym repertuarze, zgromadzona publiczność zgotowała owacyjne przyjęcia.
Uczestnicy festiwalu prezentujący najciekawsze programy zostali zaproszeni do powtórzenia programu

festiwalowego na specjalnym pokazie w czasie obchodów Dni Krapkowic. Udział w projekcie stał się dla
dzieci zachętą do uczestniczenia w życiu kulturalnym już od najmłodszych lat.
Na scenie festiwalowej wystąpiło 232 małych artystów, a występy obejrzało kilkaset osób w KDK
oraz mnóstwo osób 5 maja w czasie obchodów Dni Krapkowic. Koszt realizacji zadania wyniósł 940 zł,
z czego 640 zł to dofinansowanie Gminy, a 300 zł to wkład własny KSO – wolontariat.
3.

Realizowany był projekt „Zdrowo- sportowo, aktywne lato w Parku Magnolia”. Zadanie polegało

na organizacji wakacyjnych otwartych i bezpłatnych zajęć jogi na świeżym powietrzu. W ramach realizacji
zadania instruktorki przeprowadziły w Parku Magnolia w soboty lipca i sierpnia 10 zajęć jogi dla
społeczeństwa, z czego w lipcu 5 zajęć jednogodzinnych a w sierpniu 3 zajęcia jednogodzinne i 1 zajęcia
dwugodzinne. Dzięki zajęciom spopularyzowano wśród mieszkańców rekreację ruchową, przyczyniono się
do częstszego przebywania mieszkańców na łonie natury, przełamano stereotypy odnośne spędzania wolnego
czasu i promowano Krapkowice, jako miasto stwarzające mieszkańcom możliwość aktywnego wypoczynku
i propagującego zachowania prozdrowotne. Zajęcia dla osób chętnych prowadzone są w dalszym ciągu
w salce gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2.
W zajęciach z reguły uczestniczyło po kilkanaście osób w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej.
Koszt całkowity zadania wyniósł 1230 zł, z czego 830 zł to koszt poniesiony przez KSO a 400 zł to wkład
osobowy – wolontariat.
4.

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice „W imieniu psa” Krapkowickie

Stowarzyszenie Oświatowe podjęło się realizacji zadań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
w formie działań prowadzących do zmiany świadomości i nawyków właścicieli czworonogów w zakresie
sprawowania nad nimi opieki, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania psich odchodów. Edukowaliśmy
przede wszystkim uczniów przez przeprowadzenie w szkołach zajęć uświadamiających konieczność
utrzymywania porządku po zwierzętach. Dzięki opracowaniu, wydrukowaniu i wręczaniu właścicielom psów
oraz rozwieszaniu na drzwiach wejściowych do klatek schodowych ulotek staraliśmy się uświadomić
mieszkańcom zagrożenia i skutki, jakie niesie za sobą zanieczyszczanie terenu psimi odchodami oraz
konsekwencjami, jakie można ponieść za zanieczyszczanie terenów publicznych. Uświadamialiśmy
mieszkańcom poprzez akcję heppeningową, plakaty i rozdawanie woreczków na psie odchody, że na nich
ciąży obowiązek sprzątania po psach a czystość chodników, skwerów czy placów zabaw zależy od ich
postępowania. Uczyliśmy dzieci na zajęciach jak korzystać z woreczków na psie odchody podczas
wyprowadzania i spacerów z psem. Jak na razie, część osób obdarowanych woreczkami widujemy
usuwających nieczystości. Takie akcje, przypominające o obowiązkach ciążących na osobach
wyprowadzających psy, muszą być często powtarzane dla utrwalenia, a osobom źle postępującym każdy
powinien zwrócić uwagę. W każdym razie postaraliśmy się uczynić krok w kierunku rozwiązania tego,
naszym zdaniem ważnego, problemu społecznego.

W projekcie uczestniczyło w sumie kilkuset uczniów. Bardzo wielu wzięło udział w ogłoszonych
konkursach, w których wyróżniono i nagrodzono 49 osób. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł
5500 zł, z czego 4300 zł pokrytych zostało z dotacji a 1200 zł to wkład osobowy własny KSO – wolontariat.
5.

Przyjęliśmy zaproszenie do udziału w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego Festiwalu

Dyni. Przystąpiliśmy do konkursu na przygotowanie „Stołu Jesiennego”, na którym prezentowaliśmy stroiki,
ozdoby i dekoracje jesienne, tradycyjne potrawy oraz przetwory owocowe i warzywne przygotowywane na tę
porę roku. Prezentacja połączona była z ich degustacją. Stoisko KSO zostało docenione przez jury konkursu.
Zdobyliśmy III miejsce, co jest naprawdę dużym osiągnięciem.
Koszt po stronie KSO wyniósł 124,38 zł (zakup świec i naczyń oraz sztućców jednorazowego użytku)

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 za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów – honorarium autorskie W. Chotomskiej
- organizację imprez (np. art. spożywcze na „Dzień kanapki”)
- zakup ulgowych biletów wstępu dla uczniów
- zakup książek, broszur, materiałów i sprzętu na wyposażenie placówek (komputer, pompka, materiały
papiernicze, wkłady, tusze)
- zakup rolet i farb do odnowienia biblioteki szkolnej w ramach akcji „Dzieci upiększają swoją szkołę”
- zakup wody mineralnej do dystrybutora dla uczniów
- zakup koszulek z logo dla piłkarek ręcznych itp.
Wydatki z odpisu 1% zamknęły się kwotą 16 888, 68 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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