SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GORLICACH
ZA ROK 2016

I. Informacja o organizacji:
Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GORLICACH
Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat GORLICKI, gmina GORLICE,
miejsc. GORLICE
Adres: ul. Hallera, nr 79, lok ---, kod 38- 300, poczta Gorlice
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21. 04. 2004.r
numer KRS 0000048429, REGON 491963488
Członkowie zarządu:
Prezes: Małgorzata Świerz
Wiceprezes: Renata Tatko
Wiceprezes: Piotr Tenerowicz
Sekretarz: Krystyna Zawadzka
Skarbnik: Katarzyna Fiega
Członek: Klaudia Obrzut
Członek : Agnieszka Sztaba
Cele statutowe:
1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności
poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i dydaktycznej;
2. Wzbogacanie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjno – rekreacyjnej dla uczniów
niepełnosprawnych;
3. Podejmowanie działań w celu stworzenia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego
i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Przedmiot działalności statutowej:
1. Działania na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (deficytami rozwojowymi).
2. organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
sprawności fizycznej i umysłowej.
3. działania na rzecz świetlicy integracyjnej.
4. rozwijanie współpracy z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie wychowania, opieki, kultury, pomocy społecznej.
5. Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieży oraz na rzecz integracji
młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową.

II. Działalność w roku 2016:
Przychody
701 - darowizny
12 802,01
1%
3 016,50
703 – wpłaty członkowskie
460,00
705 - Rajd Mazurski
750 odsetki bankowe
Razem przychody:
Wydatki
Koszty realizacji zadań statutowych
500 zakup usług i pomocy do prowadzenia zajęć
501 pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej
502 działalność dydaktyczno – rekreacyjna ( wycieczki,
rajdy, zawody)
503 nagrody dla uczestników konkursów
504 wynagrodzenie nauczyciela za zajęcia
505
Rajd Mazurski
RAZEM
Koszty administracyjne
554 wynagrodzenie księgowej
555 opłaty bankowe
Razem
Ogółem poniesione koszty finansowe w 2016 roku
Przychody - 24 044,71
Koszty 18 821,06
Wynik 5223,65
Środki pieniężne na 31. 12. 2016 r. - 29 381,18 zł

16 278,51
7 700,00
66,20
24 044,71

1 417,90
300,00
3 890,00
967,16
3 850,00
7 760,00
18 185,106
600,00
36,00
636,00
18 821,06

1. Zakup usług i pomocy
 zakup robota do wspomagania nauki programowania w szkole podstawowej
i gimnazjum,
 opłacenie prowadzenia akompaniamentu do zajęć rytmiki w przedszkolu przez firmę
Usługi Muzyczne MUSIC BOX.
2. Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej:
 dofinansowanie wyjazdu do Francji uczennicy gimnazjum w trudnej sytuacji
materialnej.
3. Działalność dydaktyczno – rekreacyjna:
dofinansowanie:
- wycieczek klasowych - III B, I A, I B ,V a, V b, IV a oraz Rajdu SP,
- udziału uczniów w zajęciach w Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów
w Gorlicach,
- wyjazdu klas młodszych na Moskiewską rewię na lodzie - spektakl pt. "Królowa Śniegu".

4. Nagrody dla laureatów konkursów :


konkurs historyczny 1050 lat chrztu Polski,



nagrody książkowe dla uczniów klas III gimnazjum za działalność w pocztach
sztandarowych,



zakup książek na konkurs humanistyczny dla szkoły podstawowej,



dofinansowanie zakupu medali "Gorlickie Pływanie 2016" dla uczniów klasy I
biorących udział w programie.

5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 zajęcia pływania dla ucznia klasy V b SP – Bartłomieja Jurczaka – od stycznia do
grudnia 2016roku,
 zajęcia korekcyjne dla uczniów klas II szkoły podstawowej od września do grudnia.
6. Realizacja projektu „Szóstka pod żaglami”


wyjazd 10 osób na obóz żeglarski na Mazury.

