Sprawozdanie
Zarządu Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego
z działalności w roku 2018
Zarząd KSO w 2018 roku pracował zgodnie z przyjętym planem pracy. Odbyły się 4
protokołowane posiedzenia Zarządu, podjęto 3 uchwały. Odbyło się też protokołowane Walne
Zgromadzenie, na którym podjęto 2 uchwały. Poza tym odbyło się wiele spotkań czysto
roboczych związanych z realizacją projektów.
W 2017 r. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zrealizowało zgłoszone
w konkursach ofert Gminy Krapkowice zadania publiczne, czym wsparło działalność
edukacyjną placówek oświatowych. Podjęliśmy się i zrealizowaliśmy następujące zadania:
1. Tam walczyli o Polskę
W ramach projektu zorganizowanych zostało16 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych do
Góry św. Anny, połączonych z edukacją przyrodniczą i patriotyczną dla dzieci szkół i przedszkoli
miasta i gminy.
Dzięki tym wyjazdom dzieci zwiedziły Muzeum Czynu Powstańczego i ekspozycje Działu
Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Biorąc udział w prowadzonych przez pracowników
naukowych muzeum lekcjach muzealnych poszerzyły i wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą
i historyczną. Poznały zawiłości i historię patriotycznych zrywów ludności śląskiej dla
odzyskania niepodległości, przez co pogłębiona została więź z regionem – Małą Ojczyzną. W
dziale przyrody zaznajomiły się z życiem i tajemnicami ważek, obejrzały mnóstwo okazów.
Dzieci przedszkolne wzięły udział w warsztatach plastycznych. Wszystkie dzieci otrzymały od
Muzeum książeczki – komiksy o życiu ważek. Poznały też walory krajobrazowe i przyrodnicze
Góry św. Anny. Zostały zachęcone do poznawania i docenienia atrakcji własnego regionu.
Koszt realizacji tego zadania publicznego wyniósł 8 098,00 zł, z czego kwota 6 448 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy ze strony KSO to kwota 1 650,00 zł w tym 1 200 zł,
w formie wkładu osobowego - praca wolontariuszy.
2. Regaty kajakowe dla dzieci i młodzieży
Regaty, zorganizowane dzięki wolontariuszom: nauczycielom PSSP nr 5 i obsadzie Portu
Jachtowego Krapkowice poprzedziły 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 regatach wystartowały 34 osady dziewcząt i chłopców, czyli w sumie 68 osób,
w czterech kategoriach wiekowych. Każda z załóg uczestniczyła w dwóch biegach, których
średni czas decydował o zajętym miejscu. Z brzegu kibicowało zawodnikom mnóstwo
koleżanek i kolegów oraz część rodziców. Po ogłoszeniu wyników, rozdaniu dyplomów
i nagród, wszyscy uczestniczyli w przygotowanym wspólnym ognisku połączonym
z pieczeniem kiełbasek.
Koszt realizacji tego zadania publicznego wyniósł 2 000,00 zł, z czego kwota 1 300 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy, ze strony KSO to kwota 700,00 zł w tym 600 zł, w formie
wkładu osobowego - praca wolontariuszy.

3. Rodzinny rajd rowerowy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
Do uczestnictwa w rajdzie zgłosiło się 57 rodzinnych zespołów dwu lub trzyosobowych (rodzic
i 1 lub 2 dzieci). W sumie wystartowało 121 uczestników. Zespoły rodzinne, biorące udział
w rajdzie, musiały dodatkowo wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i zaliczenia jazdy po wytyczonej trasie w szkolnym miasteczku ruchu
drogowego. Trasa rajdu liczyła 4 kilometry i przebiegała ścieżkami przez pobliski las i ogrody
działkowe. Zwycięzcami były wszystkie zespoły, które ukończyły rajd, bez względu na czas
przejazdu trasy. Na mecie na każde dziecko, które ukończyło rajd czekała nagroda rzeczowa
(sprzęt sportowy) a na rodziców kiełbaska z grilla. Każdy uczestnik mógł również liczyć na
gorący popcorn, watę cukrową oraz pysznego ziemniaka prosto z ogniska.
Wszystkim zespołom wręczone zostały dyplomy uczestnictwa w rajdzie.
Zarówno uczestnicy, jak i kibice, chwalili pomysł, organizację i możliwość uczestniczenia
w imprezie. Organizacja Rajdu stworzyła warunki do aktywnego i radosnego spędzenia czasu
na wolnym powietrzu - wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin
Koszt realizacji tego zadania publicznego wyniósł 1 220,00 zł, z czego kwota 850,00 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy, ze strony KSO to kwota 372,00 zł w tym 300,00 zł,
w formie wkładu osobowego - praca wolontariuszy.
4. Świat przyrody w obiektywie
Kierując do uczniów placówek oświatowych zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym „Świat przyrody w obiektywie” nie spodziewaliśmy się, że będzie cieszył się tak
dużym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęły aż 482 prace! Komisja dokonała segregacji
prac dzieląc je na dwie grupy uwzględniające wiek uczestników: zdjęcia grupy młodszej,
uczniów do lat 10 i zdjęcia grupy starszej, uczniów mających 11 lat i więcej. Po dokonaniu
oceny prac w każdej z grup postanowiono wyróżnić nagrodami w sumie 81 osób. Uczniów,
których prace oceniono najwyżej, dodatkowo uhonorowano dyplomami uznania. W Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, z udziałem Naczelnik Oświaty i Kultury, odbyło się
spotkanie uczestników konkursu, ich rodziców, kolegów i nauczycieli połączone z oglądaniem
wystawy przekazanych na konkurs prac, rozdaniem nagród i poczęstunkiem. Konkurs stworzył
uczniom możliwość wykazania się w działaniach i pokazania swoich talentów w dziedzinie
fotografii przyrodniczej.
Koszt realizacji tego zadania publicznego wyniósł 1 200,58 zł, z czego kwota 1 120 zł
to dofinansowanie z budżetu gminy, ze strony KSO to kwota 380,58 zł w tym 300 zł, w formie
wkładu osobowego - praca wolontariuszy.
Po raz trzeci przyjęliśmy zaproszenie do udziału w Festiwalu Dyni, corocznie organizowanym
przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego.
Przystąpiliśmy do konkursu na przygotowanie „Stołu Jesiennego”, na którym
prezentowane były stroiki, ozdoby i dekoracje jesienne, oferowane były tradycyjne potrawy
oraz przetwory owocowe i warzywne przygotowywane na tę porę roku, stroiki o tematyce
jesiennej. Prezentacja połączona była z ich degustacją. Domowe wypieki z dynią, chleb ze
swojskim smalcem i ogórkiem kiszonym-zachęcały do spróbowania. Przygotowane w dużej
ilości przepisy na smaczne potrawy znikały bardzo szybko.
Stoisko KSO zostało docenione przez jury konkursu. Zdobyliśmy ponownie I miejsce.

Podpisaliśmy umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny”
i przystąpiliśmy, w ramach patronatu nad grupą nieformalną Przedszkola Publicznego Nr 1
„Rodzice w kwiatach zakochani”, do projektu „Raz na Ludowo”.
W ramach projektu dzieci i rodzice wzięli udział w warsztatach edukacyjnych,
prowadzonych przez twórczynie ludowe, na których nauczyli się malowania wzorów kwiatów
opolskich. Wzory kwiatów malowane były na koszulkach, spódniczkach i tekstylnych torbach
na zakupy. Dzieci uczyły się również tańców ludowych, które następnie zaprezentowali
podczas występu w Krapkowickim Domu Kultury i na gali podsumowującej projekty 2018 roku
Stowarzyszenia Kraina św. Anny w Domu Kultury w Gogolinie.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł 4 100,00 zł, z czego kwota 3 000, 00 zł
to dofinansowanie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny, wpłata wkładu
finansowego ze strony KSO: dotacja Rady Rodziców 150,00 zł, wkład osobowy: wolontariat
600,00 zł, darczyńcy 350.00 zł.
W ramach działań KSO, jako organizacji pożytku publicznego, dofinansowane lub
sfinansowane były wyjazdu uczniów na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zielone szkoły,
dokonywane opłaty za przewodników, bilety wstępu do muzeów, kina, na lodowisko, koszt
spotkań integracyjnych, nagród dla uczniów, zakup sprzętu do placówek czy wody źródlanej.
Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w wyniku prowadzonej działalności statutowej
osiągnęło przychody w wysokości: 37 312,15 zł, na co składały się:
a) dotacja UMIG
9 918,00 zł
b) dotacja Stowarzyszenie Góra św. Anny
3 000,00 zł
c) dotacja Rady Rodziców PP Nr 1
150,00 zł
d) składki
1 158,00 zł
e) inna działalność – wpływ 1%
23 086,15 zł
W wyniku prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie poniosło koszt
w wysokości 29 941,93 zł, na co składały się wydatki:
a) z dotacji UMIG
b) z dotacji Stowarzyszenie Góry św. Anny
c) z dotacji Rady Rodziców PP nr 1
b) ze składek
b) z innych wpływów 1%

9918,00 zł
3000,00 zł
150,00 zł
540,00 zł
16 873,93 zł

Uzyskany dochód Stowarzyszenia z 2018 roku wyniósł 7370,22 zł i przeznacza się go na
działalność statutową roku 2019.
Zarząd
Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego

