Sprawozdanie
Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego
z działalności w roku 2017

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 2017 r. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zrealizowało zgłoszone do konkursów ofert
Gminy Krapkowice zadania publiczne, czym wsparło działalność edukacyjną placówek oświatowych:
1.
W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice zorganizowany został projekt
„Wyjazd z młodzieżą do Włoch na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej” do Teramo.
W turnieju wzięły udział dwie drużyny (chłopów i dziewcząt). Systematycznie, przez kilka miesięcy przed
wyjazdem, trenerzy piłki ręcznej w ramach wolontariatu prowadzili zajęcia i treningi z młodzieżą mające na
celu doskonalenie techniki gry oraz ustalanie taktyk gry. Na turnieju drużyny rozegrały w sumie 15 meczy.
Dzięki temu uczniowie mieli szansę porównania swojej umiejętności gry z umiejętnościami i grą rówieśników
z różnych część świata oraz podniesienia własnych umiejętności gry w piłkę ręczną, co później na pewno
będzie owocowało w rozgrywkach ligowych i szkolnych. Poprzez spotkania z młodzieżą innych krajów, a w
Turnieju brała udział młodzież z 27 krajów z 3 kontynentów, uczniowie uzyskali szansę poznania kultur,
tradycji i historii innych narodów oraz udoskonalenia swoich umiejętności językowych. Wyjazd dał uczniom
możliwość aktywnego spędzenia czasu podczas wakacji. W ramach wolontariatu sprawowana była
całodobowa opieka i zapewnione bezpieczeństwo zawodnikom zarówno w czasie przejazdów jak i pobytu
grupy we Włoszech.
Koszt realizacji tego zadania publicznego wyniósł 4701,96 zł, z czego kwota 3000 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy a ze strony KSO to kwota 1701,96 zł w tym 1000 zł, jako wkład osobowy
- praca wolontariuszy.
2.
W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice i przy pomocy Portu Jachtowego
i nauczycieli – wolontariuszy Zespołu Szkół Sportowych - „Regaty kajakowe dla dzieci i młodzieży”
przeprowadzone zostały dwie edycje regat kajakowych. Poprzedziły je trzydniowe szkolenia przeznaczone
dla chętnych uczniów. Dzięki szkoleniom dzieci nauczyły się bezpiecznego zachowania na wodzie,
prawidłowej pracy wiosłami, synchronizacji w załodze, dokonywania skrętów, zmian kierunku itp.
W pierwszej edycji, zorganizowanej w Dniu Dziecka, wystartowało z różnych szkół krapkowickich 27 osad
kajakowych w czterech kategoriach wiekowych. Oznacza to, że w zawodach uczestniczyły 54 osoby. Każda
z załóg odbyła dwa biegi, których średni czas decydował o zajętym miejscu. W drugiej, jesiennej edycji,
wystartowało 20 osad, czyli rywalizowało 40 uczniów. Podczas obydwu edycji z brzegu kibicowało
zawodnikom mnóstwo koleżanek i kolegów oraz część rodziców. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród
wszyscy uczestniczyli w przygotowanym poczęstunku a także korzystali z możliwości popływania na
rowerach i skuterach wodnych. Na apelu poprzedzającym każdą edycję regat ratownik w mini szkoleniu
uświadamiał o korzyściach i niebezpieczeństwach związanych z wodą oraz zobowiązywał do przestrzegania
norm i zasad obowiązujących nad wodą.
Zarówno startujący w zawodach jak i kibicujące osoby prosiły o zorganizowanie podobnych imprez
w przyszłym roku. Wynika z tego, że organizacja regat spowodowała zwiększenie zainteresowania sportami
wodnymi i atrakcjami oferowanymi przez Port Jachtowy, dała możliwość podniesienia umiejętności
uczestników i stała się zachętą do aktywności dla tych, którzy zawody tylko oglądali.

Koszt realizacji zadania wyniósł 2400 zł, z czego 1800 zł to dofinansowanie Gminy, a 600 zł to wkład własny
KSO – wolontariat.
3.
Realizowany był projekt współfinansowany przez Gminę Krapkowice „W świecie owadów”,
w którego ramach Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało, skierowany do dzieci
i młodzieży szkół i przedszkoli naszego miasta i gminy, zestaw konkursów zachęcających do uważnej
obserwacji otaczającego nas środowiska - poznania owadów, dostrzeżenia piękna i różnorodności świata
owadów, ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Przygotowano również materiały merytoryczne dla
wychowawców klas i opiekunów grup przedszkolnych. Odbyły się konkursy w trzech kategoriach:
1. na wykonanie albumu: Owady, ich rola i znaczenie w funkcjonowaniu przyrody
2. plastyczny i rysunkowy: Owady wokół nas
3. fotograficzny: Owady w mieście, ogrodzie, w lesie i na łące
Zaskoczeni byliśmy tym, że na ogłoszone konkursy wpłynęła tak duża liczba prac a mianowicie 179.
Bardzo dużo pracy miała komisja segregująca i oceniająca prace. Nagrodami bądź skromniejszymi
upominkami obdarowanych zostało 75 osób
Koszt całkowity zadania wyniósł 1520 zł, z czego 1020 zł z dotacji Gminy Krapkowice a 500 zł to koszt
pokryty z wkładu osobowego KSO – wolontariat.
4.
W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice „Komiks? Czemu nie!”
zorganizowaliśmy konkurs, którym wyszliśmy naprzeciw tym spośród uczniów, których taka forma
wypowiedzi interesuje, którzy rysują na papierze wymyślone przez siebie postacie, czasem dopisują do nich
napisy, wymyślają historyjki łączące obrazki w logiczną całość.
Konkurs przyczynił się do rozwoju indywidualnych zdolności twórczych uczniów, rozwinięcia kreatywności,
wykazania się uzdolnieniami plastycznymi i wrażliwością artystyczną. Dzieci uzyskały możliwość rozwoju
swoich zainteresowań i skorzystali z okazji do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności
artystycznych. Powstały prace komiksowe związane tematycznie z Krapkowicami i okolicznymi wioskami
naszej gminy, historią, podaniami jak i wydarzeniami bieżącymi.
Prace konkursowe złożyło 63 uczniów wywodzących się ze szkół podstawowych i gimnazjum. Złożone prace
można było oglądać na zorganizowanej podczas podsumowania konkursu wystawie.
Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 2200 zł, z czego 1700 zł pokrytych zostało
z przyznanej dotacji, a 500 zł to wkład osobowy własny KSO – wolontariat.
5.
Realizowany był duży projekt, również współfinansowany przez gminę Krapkowice, „ Zdobywcy
wiedzy – interaktywne lekcje botaniki”. W jego ramach zorganizowany został cykl wyjazdów uczniów
szkół miasta i gminy do Palmiarni w Gliwicach, gdzie każda z grup uczestniczyła w zwiedzaniu
poszczególnych pawilonów z przewodnikiem i realizowała zagadnienia ścieżki dydaktycznej. Celem
organizowanych wyjazdów było rozwijanie zainteresowań uczniów fauną i florą tropików, poszerzanie
zasobu pojęć dotyczących egzotycznej przyrody, poznanie różnorodności świata roślin, zwierząt i ryb na
świecie. Dużym zainteresowaniem uczniów, oprócz bardzo rzadkich i ciekawych roślin, cieszyły się
egzotyczne papugi, gady, owady oraz akwaria pełne egzotycznych ryb z różnych zbiorników wodnych świata.
Pobyt w palmiarni i udział w prowadzonych zajęciach pozwolił uczniom na poznanie i obejrzenie, a nawet
dotykanie niektórych okazów, wielu gatunków flory i fauny obszarów egzotycznych w naturze. Uczniowie,
oprócz poznania różnych gatunków egzotycznych roślin, zwierząt oraz ryb pochodzących z rzek i jezior
całego świata, nabyli również sporą porcję wiadomości na temat egzotycznej flory i fauny, występowania,
warunkach życia, właściwościach i wykorzystaniu przez człowieka różnych gatunków roślin. Dzięki
udziałowi w programie uczniowie poszerzyli wiedzę oraz zweryfikowali swoje wyobrażenia o wielkości,
wyglądzie i warunkach życia, roślin, zwierząt i ryb egzotycznych.

W wyjazdach uczestniczyło w sumie 226 uczniów i 20 opiekunów. Wszystkie wyjeżdżające grupy uzyskały
Certyfikat realizacji i zaliczenia programu ścieżki roślin egzotycznych.
Całkowity koszt realizacji tego zadania publicznego zamknął się kwotą 5600 zł, z czego 4300 zł
pochodziło z dotacji Gminy, 120,50 zł to wkład finansowy KSO a 1300 zł zostało pokryte z wkładu
osobowego wolontariuszy.
6. Przyjęliśmy po raz drugi zaproszenie do udziału w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Festiwalu Dyni. Przystąpiliśmy do konkursu na przygotowanie „Stołu Jesiennego”, na którym prezentowane
były stroiki, ozdoby i dekoracje jesienne, tradycyjne potrawy oraz przetwory owocowe i warzywne
przygotowywane na tę porę roku. Prezentacja połączona była z ich degustacją. Domowe wypieki z dynią,
chleb ze swojskim smalcem i ogórkiem kiszonym-zachęcały do spróbowania. Niezliczona ilość przepisów na
smaczne potrawy znikała w szybkim tempie. Ogłoszony został Konkurs Plastyczny "Najpiękniejszy stroik
z dynią w tle ". Wszystkie stroiki, mieniące się barwami polskiej jesieni, były hitem tegorocznego festiwalu
i ozdobą naszego Jesiennego Stołu.
Stoisko KSO zostało docenione przez jury konkursu. Zdobyliśmy I miejsce, co jest naprawdę dużym
osiągnięciem.

Finanse Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego za 2017 rok
W wyniku prowadzonej działalności statutowej KSO osiągnęło w 2017 roku przychody w wysokości
31 672,95 zł, na co składały się:
a) dotacja UMIG

11 820,00 zł

b) składki

1 428,00 zł

c) inna działalność – wpływ 1%

18 424,95 zł

W wyniku prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie poniosło koszt w wysokości 27649,28 zł,
na co składały się wydatki:
a) z dotacji UMIG

11 820,00 zł

b) z innych wpływów 1%

15 829,28 zł

Uzyskany, w wysokości 4 023,67 PLN, dochód Stowarzyszenia z 2017 roku przeznacza się na działalność
statutową roku następnego.

Z 1% odpisu podatkowego sfinansowane lub dofinansowane były zadania wspierające
działalność placówek oświatowych.
Wpływ w 2017 r. na rachunek bankowy środków z 1% wyniósł

18 424,95 zł

Wydatki na działania w 2017 r.:
opłata za warsztaty dydaktyczne
zakup zeszytów ćwiczeń dla uczniów
dofinansowanie wycieczek krajoznawczych uczniów
dofinansowanie wyjazdów uczniów na "zielone szkoły"
dofinansowanie biwaków uczniów
dofinansowanie wyjazdu uczniów na międzynarodowe zawody w piłce ręcznej
dofinansowanie spotkań i zajęć integrujących uczniów

300,00 zł
144,00 zł
1 206,00 zł
5 075,00 zł
546,00 zł
701,96 zł
180,00 zł

zakup ulgowych biletów wstępu dla uczniów do Palmiarni
zakup art. papierniczych na prowadzone zajęcia w placówkach oświatowych
zakup materiałów papierniczych i płyt CD na organizowane konkursy i projekty
zakup nagród w konkursach i projektach edukacyjnych dla uczniów
zakup sprzętu na wyposażenie placówek oświatowych
zakup wody źródlanej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
Razem:
Z wpływów 2017 roku pozostało

120,50 zł
501,99 zł
179,02 zł
1 637,15 zł
4 972,72 zł
264,94 zł
15 829,28 zł

2 595,67 zł

Reasumując:
Pozostało z wpływów 2017 r.
Bilans Otwarcia na dzień 01.01.2017 r.
RAZEM SALDO KONTA 1% na 31.12.2017 r.

2 595,67 zł

27 999,86 zł
30 595,53 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.
Zarząd
Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego

