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Skrót sprawozdania 
z działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

w VII kadencji w okresie styczeń 2013 r. – czerwiec 2017 r. 
 

I  WSTĘP 

 
1. Od ponad 33 lat, mimo wielu trudności, kontynuujemy wspólnym wysiłkiem społecznym 

realizację idei Ruchu Pomocy Szkole i wzbogacamy je o nowe inicjatywy i działania 

wynikające z wyzwań edukacyjnych XXI wieku. Jesteśmy inspiratorem i organizatorem 

społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej, kultury, 

zdrowia, ekologii, nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia 

Polaków. 

2. Prowadzimy przez te wszystkie lata (przez pierwsze 5 lat tj. 1984-1989 jako Krajowy 

Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole), a od 1989 r. jako Krajowe Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole bardzo szeroką działalność na rzecz polskiej szkoły. Program nasz jest stale 

aktualizowany i wzbogacany o nowe formy realizacji. Inspirujemy i wspieramy 

społeczności szkolne w poszukiwaniu coraz ciekawszych, aktywniejszych i 

nowocześniejszych form kształcenia i wychowania. Dotarliśmy z różnymi formami pomocy 

do tysięcy szkół w Polsce. 

3. Współuczestniczyliśmy na miarę naszych możliwości, podobnie jak w latach poprzednich, w 

doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w 

uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa 

obywatelskiego. Dbamy o wysoką jakość, rzetelność i efektywność tego, co robimy. 

4. W uroczysty sposób z udziałem Kierownictw Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole 

oraz licznej grupy członków, Przyjaciół naszego Stowarzyszenia, dyrektorów i uczniów szkół 

klubowych byłego woj. ostrołęckiego podsumowaliśmy XXX-lecie Ruchu Pomocy Szkole i 

XXV-lecie działalności KSPS w dn. 10.12.2014 r. w Wyszkowskim Domu Kultury 

„Hutnik”. Połączyliśmy to doniosłe wydarzenie z uroczystą Galą podsumowującą XXIII 

edycję Programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże 

Narodzenie” i Jubileuszem X-lecia przyjęcia SP Nr 5 w Wyszkowie do Klubu 

Przodujących Szkół . Była to bardzo piękna uroczystość motywująca do dalszej działalności 

na rzecz szkoły zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce i 

SP Nr 5 w Wyszkowie.  

Przewodnicząca KSPS w dowód uznania i podziękowania za społeczną działalność na 

rzecz polskiej szkoły grupie najbardziej zasłużonych działaczy KSPS i Kierownictwom 

Regionalnych Stowarzyszeń wręczyła dyplomy i upominki (albumy, książki) ufundowane 

przez nasze Stowarzyszenie. 

5. Na wniosek KSPS i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole za szczególne zasługi dla 

oświaty, promowanie i rozwijanie młodych talentów 20 osób (w 2013 – 8 i w 2015 -12) 

zostało uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wśród nich jest także 6 

członków i 5 Przyjaciół KSPS, w tym Pani Teresa Lipowska., która w 2008 r. była 

pierwszą Honorową Babcią Gali „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, a od 3 lat jest 

Przewodniczącą Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o 

Babci i Dziadku”. 

6. Najważniejsze dokonania i uzyskane efekty wspólnej działalności dla dobra polskiej 

szkoły w okresie 30 lat Społecznego Ruchu Pomocy Szkole i 25 lat działalności KSPS 

zostały w 2014 r. opisane przez Zofię Grzebisz-Nowicką – Przewodniczącą KSPS w 

materiałach pt. „Warto o nas więcej wiedzieć i z nami współpracować. Razem zrobimy 

więcej dobrego dla dzieci i młodzieży oraz zwiększymy ich szanse edukacyjne i życiowe”; 

„25 lat efektywnej działalności KSPS dla dobra polskiej szkoły – 30 wybranych (z 

kilkuset) osiągnięć w liczbach i faktach”. 

Natomiast w 2015 r. Przewodnicząca opracowała materiały dot. Jubileuszu KSPS i Klubu 

Przodujących Szkół. Są to : „Rzetelną pracą uczciliśmy w 2014 r. obchody 30-lecia 

Społecznego Ruchu Pomocy Szkole i 25-lecia Krajowego Stowarzyszenia Pomocy 
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Szkole” ; „Prawie 25 lat twórczej pracy Klubu Przodujących Szkół na rzecz 

nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania dzieci i młodzieży”. 

Wszystkie te materiały zostały przyjęte na mocy uchwał Zarządu KSPS i przekazane nie 

tylko wielu działaczom Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń, ale także 

Ministerstwom: Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Zostały również w skróconej formie przekazane do publicznej 

wiadomości na naszej stronie w internecie. 

7. Ostatnie lata przypadające na okres VII kadencji KSPS, to lata kolejnych wyzwań, którym 

musieliśmy sprostać oraz intensywnych poszukiwań form i metod realizacji ambitnych zadań 

programowych w trudnych uwarunkowaniach, głównie ekonomicznych. Trzeba  jednak 

stwierdzić z dużą satysfakcją i wdzięcznością dla wszystkich, którzy z nami współpracowali i 

nam pomagali, że w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy w wielu obszarach znacznie 

więcej zadań programowych, niż przyjęło VI Krajowe Zgromadzenie Członków w 

Uchwale pt. „Kierunki działalności KSPS na lata 2013-2016”. Łącznie wspólnym 

wysiłkiem zrealizowaliśmy w minionej kadencji aż 232 zadania programowe i organizacyjne, 

z których tylko na 10 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków 2 centralnych funduszy 

tj.: NFOŚiGW na dokończenie Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego 

gospodarowania energią” i FSUSR na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku 

dla dzieci z rodzin rolniczych.  

8. Cieszymy się, że w minionej kadencji poszerzyło się Grono Przyjaciół KSPS i sponsorów 

naszych przedsięwzięć oraz zwiększył się zakres naszej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, uczelniami i różnymi firmami dla dobra społeczności szkolnych. 

9. Z przykrością stwierdzić trzeba, że miniona kadencja była trudnym okresem pod względem 

współpracy z rządem. Jedną z przyczyn była w tym okresie aż trzykrotna zmiana 

Ministrów Edukacji Narodowej i bardzo wielu dyrektorów departamentów oraz specjalistów 

i ekspertów w tym resorcie. 

10. Odbyliśmy w okresie sprawozdawczym wiele roboczych spotkań z Ministrami, 

kierownictwami centralnych urzędów i organizacji pozarządowych, prezydentami miast, 

wojewodami, marszałkami województw, kuratorami oświaty, starostami, wójtami, radnymi, 

na których informowaliśmy o działalności KSPS i przedstawialiśmy stosowne propozycje 

współdziałania w obszarach statutowej działalności Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń 

dla dobra dzieci i młodzieży. 

W 3 spotkaniach z Ministrami na wniosek Przewodniczącej KSPS uczestniczyły delegacje, 

w składzie których byli doświadczeni dyrektorzy naszych szkół klubowych. Były to spotkania 

z Ministrami Edukacji Narodowej : Joanną Kluzik-Rostkowską w dn. 22.01.2014 i Anną 

Zalewską w dn. 26.01.2016 oraz z Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wandą Zwinogrodzką w dn. 26.01.2016. Niestety efekty tych spotkań były niewielkie. 

11. Z satysfakcją trzeba podkreślić, że otrzymaliśmy w minionej kadencji znaczące wsparcie, 

głównie organizacyjne, władz samorządowych wielu województw, powiatów, miast i 

gmin, różnych organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, towarzystw) i 

centralnych instytucji oraz wielu firm i rosnącego co roku grona Darczyńców i Przyjaciół. 

Dzięki temu mogliśmy tak dużo dobrego razem zrobić dla polskiej oświaty, dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

12. W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca KSPS uczestniczyła w licznych 

konferencjach, sesjach i naradach roboczych organizowanych przez kluby poselskie, 

ministerstwa oraz różne instytucje i organizacje, gdzie prezentowała problemy nurtujące 

środowisko nauczycieli, młodzieży, rodziców, organizacji pożytku publicznego i zgłaszała 

propozycje mające na celu doskonalenie systemu oświaty, doposażenie szkół w 

nowoczesny sprzęt, rozwój szkolnictwa zawodowego, podniesienie płac nauczycieli, 

zwiększenie subwencji oświatowej dla organów prowadzących szkoły, poprawę ochrony 

zdrowia dzieci i młodzieży, zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w kulturze, poszerzenie 

zakresu pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo i wychowującym dzieci 

niepełnosprawne.  

Uczestniczyła także w ważnych uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez 

Regionalne Stowarzyszenia i szkoły klubowe (Dzień Edukacji Narodowej, Święto 
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Niepodległości, Jubileusze, Dni Patrona, Dzień Dziecka, Dzień Matki, otwarcie i zakończenie 

roku szkolnego) oraz w podsumowaniach zrealizowanych przez społeczności szkolne różnych 

konkursów, projektów unijnych i innych ciekawych przedsięwzięć.   

13. W 2013 r. poszerzyliśmy działalność KSPS na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży o 

program „Żyj zdrowo”, w ramach którego organizujemy co roku dzięki pomocy firmy 

Bakoma po 10 Regionalnych Konferencji bezpłatnych dla nauczycieli na tematy : 

zdrowego stylu życia, kształtowania i wdrażania zasad zdrowego żywienia przedszkolaków i 

uczniów różnych typów szkół, zwiększenia w diecie dzieci i młodzieży mleka i produktów 

mlecznych oraz owoców i warzyw. 

14. Ożywiliśmy i zacieśniliśmy współpracę z Klubem Szkół Reymontowskich. Przewodnicząca 

KSPS wraz z dyrektorami szkół im. Wł. St. Reymonta należącymi do Klubu Przodujących 

Szkół uczestniczyła we wszystkich corocznych Zlotach Szkół Reymontowskich i 

przekazywała ufundowane przez KSPS nagrody książkowe, pakiety edukacyjne szkołom 

uczestniczącym w Zlotach: w Gimnazjum w Brzezinach (17-18.10.2014); Zespole Szkół 

Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie (25-26.09.2015); SP w Stróżewie (25-26.09.2016). 

Przekazywaliśmy także uzgodnione z organizatorami kwoty na zwiększenie funduszu nagród 

dla laureatów Konkursu „Mówimy Reymontem”, który jest ważną częścią każdego Zlotu. 

Ponadto dla nauczycieli Zlotu w Lublinie i w Stróżewie stworzyliśmy możliwość 

uczestniczenia w pierwszym dniu Zlotu w Konferencji „Żyj zdrowo”. Wszystkie szkoły 

reymontowskie zapraszane są każdego roku także do udziału w cyklicznych ogólnopolskich 

programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez KSPS wspólnie z 

Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami należącymi do Klubu 

Przodujących Szkół. Z satysfakcją stwierdzić trzeba, że wiele szkół reymontowskich z 

naszego zaproszenia korzysta.  

15. W latach 2013-2014 dokończyliśmy, rozliczyliśmy i zapewniliśmy trwałość 

Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, 

dofinansowanego w wyniku konkursu ofert ze środków NFOŚiGW. W dn. 10.09.2013 

złożyliśmy w NFOŚiGW końcowe sprawozdanie wraz z 25 załącznikami w wersji 

papierowej i elektronicznej (na płycie CD).  

W 2013 r. zorganizowaliśmy wspólnie z Kierownikami Regionalnymi 16 Wojewódzkich 

Konferencji, a w dn.7.06.2013 XIX Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną (uczestniczyło w 

niej 225 osób), na których podsumowaliśmy realizację i efekty tego Przedsięwzięcia. 

Informacje o uzyskanych efektach wraz z przyjętym przez uczestników Ogólnopolskiej Sesji 

stanowiskiem pt.„Rekomendacje w sprawie tworzenia warunków efektywniejszej 

działalności polskiej szkoły w kształceniu i kształtowaniu postaw racjonalnego 

gospodarowania energią” przekazaliśmy władzom państwowym (Sejm, Senat, MEN, 

MG, MŚ, NFOŚiGW) i samorządowym zajmującym się nadzorem programowym nad 

systemem oświaty.  

16. Umieściliśmy na edueko.pl i na naszej stronie internetowej opracowane przez 

Przewodniczącą KSPS skrócone sprawozdanie z realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła 

ucząca …” zawierające najważniejsze cele i sposoby ich osiągnięcia, uzyskane efekty 

rzeczowe, ekologiczne i trwałość Przedsięwzięcia oraz podziękowania dla wszystkich osób 

fizycznych i prawnych, które nam pomogły w zrealizowaniu bardzo ambitnych wszystkich 

zadań programowo-organizacyjnych i metodyczno-dydaktycznych określonych w HRF 

Przedsięwzięcia oraz wykonania dodatkowo wielu zadań z własnej inicjatywy lub na prośbę 

nauczycieli uczestniczących w Przedsięwzięciu. 

17. W marcu 2013 r. został wydany w 2 tys. egz. Poradnik nauczyciela „Racjonalne 

gospodarowanie energią”. Poradnik ten został opracowany przez zespół zarządzający 

Przedsięwzięciem (Zofia Grzebisz-Nowicka, Antoni Dragan, Dariusz Piwowarski). Poradnik 

został przekazany uczestnikom warsztatów pn. „Szkoła z energią” i szkołom 

uczestniczącym w realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego 

gospodarowania energią” 

18. Coraz mocniejszą stroną działalności naszego Stowarzyszenia jest zwiększanie 

efektywności i zakresu pomocy społecznościom szkolnym poprzez wypracowywanie 

wspólnej strategii działania z partnerami wewnętrznymi tj. z Regionalnymi 
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Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi oraz z partnerami 

zewnętrznymi, głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, różnymi 

organizacjami pozarządowymi (Fundacjami, Stowarzyszeniami, Towarzystwami, a także 

firmami zajmującymi się problematyką edukacji, w tym obywatelskiej i ekologicznej; kultury 

i dziedzictwa narodowego; ochrony zdrowia; wypoczynku i rekreacji; integracji 

międzypokoleniowej oraz innymi zagadnieniami zbieżnymi z celami statutowymi naszego 

Stowarzyszenia. 

19. Słabą natomiast stroną działalności naszego Stowarzyszenia, od niestety wielu już lat, jest  

brak systematycznej współpracy z mediami oraz ciągle jeszcze niewystarczająca liczba 

prezentacji na naszej stronie internetowej tego, co wspólnym wysiłkiem społecznym 

każdego roku realizujemy. Zarówno w poprzedniej, jak również mijającej kadencji 

wydaliśmy sporo ciężko wypracowanych środków finansowych na kilkakrotne budowanie 

naszej strony przez różnych specjalistów. Nie udało się odtworzyć przygotowanych przez nas 

wielu materiałów w poprzednich latach (2005-2011), gdyż gdzieś po prostu bezpowrotnie 

zginęły. Ponadto zbudowana w 2012 r. za duże pieniądze nowa strona internetowa została 

zniszczona przez wirus w 2016  i musiał ją nasz informatyk zbudować na nowo. Duża część 

umieszczonych wcześniej materiałów nie została jeszcze uzupełniona. 

 

II  DZIAŁALNOŚĆ  PROGRAMOWA 

 

1. Zakres i metody działalności. 

 

1.1. Zgodnie z Uchwałą Programową „Kierunki działalności KSPS na lata 2013-2016” przyjętej 

na VII Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS w dn. 26.02.2013 program działalności 

obejmował zarówno kontynuację dotychczasowych cyklicznych programów edukacyjno-

wychowawczych, jak również był wzbogacany o nowe przedsięwzięcia na rzecz polskiej 

szkoły. Wysiłek merytoryczno-organizacyjny Stowarzyszenia skoncentrowany był na 

obszarach działalności określonych tą Uchwałą. Ponadto zadania programowe zrealizowane w 

VII kadencji wynikały, podobnie jak w poprzedniej kadencji, z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, aktualnych potrzeb oświaty oraz możliwości 

organizacyjnych i finansowych  Stowarzyszenia. 

1.2. Wnioskując zgodnie z wolą Nadzwyczajnego Krajowego Zgromadzenia Członków KSPS 

(25.06.2004r.) o przyznanie naszemu Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego 

byliśmy świadomi ,że z chwilą jego uzyskania stwarzamy KSPS nowe szanse, ale bierzemy 

na siebie także nowe obowiązki i ogromną odpowiedzialność. Z satysfakcją możemy 

stwierdzić, że sprostaliśmy tym wyzwaniom. Funkcjonując w nowych uwarunkowaniach 

prawnych udowodniliśmy w kolejnej kadencji, że KSPS zasługuje na status organizacji 

pożytku publicznego. Szkoda tylko, że tak niewiele otrzymuje z tego tytułu wsparcia od 

organów administracji publicznej, głównie od MEN, MKiDN, MPRiPS, MZ. 

1.3. Zadania programowe były każdego roku ujęte w Programie działań KSPS na dany rok 

zatwierdzanym Uchwałą Zarządu. Były one programami otwartymi na zadania wynikające 

z aktualnej sytuacji polskiej oświaty, a w trakcie realizacji wzbogacane o nowe formy 

realizacyjne w zależności od zgromadzonych na ich wykonanie środków finansowych. Oceny 

merytorycznej i finansowej tych Programów dokonywał w odstępach półrocznych 

Zarząd i Komisja Rewizyjna. Każde zadanie dofinansowane ze środków publicznych, 

społecznych czy darczyńców było po jego wykonaniu ocenione przez Zarząd i Komisję 

Rewizyjną , a sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedłożone jednostce 

współfinansującej dane przedsięwzięcie. 

1.4. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie co roku 

szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności KSPS w danym roku 

oraz bilans sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedkładane były 

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Z satysfakcją trzeba podkreślić, że zarówno 

jednostkowe, jak też i zbiorcze, sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykonania 

poszczególnych zadań zostały przyjęte przez MPiPS (od 2016 r. MRPiPS) oraz 

zleceniodawców bez żadnych uwag, a często z pochwałami za wysoką ich jakość 
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merytoryczną i efektywność wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków 

finansowych . Cała szczegółowa dokumentacja merytoryczna i finansowa tych i innych zadań 

znajduje się do wglądu w Biurze KSPS, a wybrane fragmenty zamieszczone są na stronie 

internetowej KSPS.  

1.5. Dużym osiągnięciem w działalności programowej ocenianej kadencji jest również, mimo 

trudności finansowych i kadrowych, kontynuacja 12 cyklicznych ogólnopolskich 

programów oraz ich poszerzenie o nowe formy realizacyjne i programy np. w 2013 r. o 

Program „Żyj zdrowo”. 

 

2. Klub Przodujących Szkół  

 

2.1. Zgodnie z Uchwałą VII Krajowego Zgromadzenia Członków (pkt.1) był on, podobnie jak 

w poprzednich latach, głównym obszarem działalności Stowarzyszenia. Podejmowaliśmy 

różnorodne działania dla umocnienia więzi organizacyjnych i programowych ze szkołami 

klubowymi. Organizowaliśmy, podobnie jak w latach poprzednich dla ich uczniów i 

nauczycieli : konferencje, warsztaty, seminaria, sesje, różne formy atrakcyjnego 

wypoczynku wakacyjnego połączonego z edukacją (zdrowotną, ekologiczną, 

obywatelską, artystyczną), rekreacją, kulturalną rozrywką, wycieczkami krajoznawczymi 

oraz liczne spotkania z ważnymi osobowościami nauki, kultury, biznesu, sportu, mediów i 

innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego naszego państwa. Promowaliśmy i 

upowszechnialiśmy przy każdej sposobności nowatorskie osiągnięcia pedagogiczne i 

wychowawcze szkół klubowych. Stwarzaliśmy możliwości prezentacji ich dorobku, 

autorskich programów i wymiany doświadczeń na licznych spotkaniach, imprezach, 

uroczystościach okolicznościowych, jubileuszach i innych przedsięwzięciach  organizowanych 

wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi.  

2.2. Inspirowaliśmy i wspieraliśmy (pkt.2 Uchwały Programowej) inicjatywy szkół klubowych, 

Regionalnych Stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych mające na celu poszerzenie 

aktywnego udziału nauczycieli i uczniów szkół różnych stopni organizacyjnych w 

programach unijnych i w wymianie zagranicznej oraz zwiększające szanse konkurowania 

polskiej młodzieży z rówieśnikami państw Zjednoczonej Europy i innych państw świata. 

Wspieraliśmy także szkoły ubiegające się o środki unijne na opracowywane przez nie 

projekty edukacyjne.   

2.3. Promowaliśmy dorobek dydaktyczno-wychowawczy Klubu Przodujących Szkół poprzez 

udział dyrektorów i nauczycieli szkół klubowych w Ogólnopolskich i Regionalnych 

Konferencjach, spotkaniach szkół klubowych, jubileuszach, różnych uroczystościach 

szkolnych organizowanych przez KSPS, Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole i szkoły 

klubowe. Pomagaliśmy bardzo wielu małym szkołom w doposażeniu ich w książki, pomoce 

naukowe i szkołom zagrożonym likwidacją w pozostawieniu ich dalszego funkcjonowania w 

tych środowiskach. Wielu szkołom pomogliśmy także zdobyć środki finansowe na poprawę 

bazy lokalowej i doposażenie klasopracowni, a tym samym poprawę warunków kształcenia 

ich uczniów, co uratowało je przed likwidacją. 

2.4. Stworzyliśmy dyrektorom różnych typów szkół klubowych możliwość bezpośredniego 

przekazania Ministrom Edukacji Narodowej problemów nurtujących społeczności szkolne 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych, w tym szkół zawodowych oraz 

przedstawienia konkretnych propozycji mających na celu doskonalenie systemu 

edukacji, a nie jego burzenie. Na nasz wniosek odbyły się 2 takie spotkania.  

2.5. W dn. 29.01.2014 r. w MEN w rozmowie z Minister Joanną Kluzik-Rostkowską 

uczestniczyła nasza delegacja w składzie : Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS, 

Dorota Petlic – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie, 

Jan Kraśniewski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie, Marian Popławski – 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, 

Waldemar Salis – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, Robert 

Biskupski - członek Zarządu KSPS, rzecznik prasowy. Przedstawiono kilkanaście 

problemów niezwykle ważnych dla dalszego doskonalenia systemu edukacji w Polsce; 

podnoszenia jakości nauczania i wychowania, uspołeczniania szkoły; kształtowania 
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właściwych relacji pomiędzy podmiotami : nauczyciele-uczniowie-rodzice oraz organ 

prowadzący-szkoła-nadzór pedagogiczny; stworzenia odpowiednich warunków i odnowienia 

sprzętu komputerowego do planowanego wprowadzenia cyfryzacji w szkołach; dokonania 

analizy podstawy programowej poszczególnych przedmiotów i arkuszy egzaminacyjnych, 

głównie maturalnych; zmniejszenia liczby i cen podręczników; stworzenia lepszych 

warunków dla : szkolnictwa zawodowego, edukacji wczesnoszkolnej, dzieci 

niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych, wykluczonych społecznie; wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieciom ze środowisk wiejskich i małych miast. Zarówno Przewodnicząca 

KSPS, jak też obecni na spotkaniu dyrektorzy (szkół klubowych) przedstawili problemy i 

konkretne propozycje szybszego ich rozwiązania na wszystkich poziomach edukacji 

szkolnej. Pani Dorota Petlic zaprezentowała kilka problemów szkolnictwa podstawowego i 

edukacji wczesnoszkolnej, Pan Jan Kraśniewski – gimnazjów, Pan Waldemar Salis – 

LO, a Pan Marian Popławski – szkolnictwa zawodowego. Były to bardzo interesujące 

wypowiedzi i dobrze uargumentowane propozycje doraźnych i systemowych zmian 

programowych, prawnych i organizacyjnych. 
2.6. Podobne robocze spotkanie odbyło się z Panią Minister Anną Zalewską w dn. 26.01.2016. 

W składzie delegacji byli : Zofia Grzebisz-Nowicka - Przewodnicząca KSPS; Lucyna 

Tępczyk - Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół KSPS; Hanna Nagórek – 

Przewodnicząca Rady Programowej Klubu Szkół Reymontowskich, dyr. SP w Szczutowie; 

Agnieszka Błażejczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Stow. Pomocy 

Szkole, dyr. SP Nr 34 w Łodzi; Grzegorz Grabowski – dyr. Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Przasnyszu; Janusz Kamiński – dyr. Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w 

Koninie i Marian Popławski – dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Przedstawiono 

również kilkanaście niezwykle ważnych problemów dot. oświaty i propozycji ich 

rozwiązania bez burzenia systemu, bez likwidowania gimnazjów. Przewodnicząca KSPS i 

Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół przedstawiły najważniejsze osiągnięcia 

naszego Stowarzyszenia i Klubu, przekazały stosowne informacje na piśmie i zgłosiły kilka 

najpilniejszych spraw do załatwienia przez rząd. Wiele konkretnych propozycji rozwiązań 

doraźnych i systemowych dot. SP, gimnazjów, LO i szkolnictwa zawodowego zgłosili 

niezwykle doświadczeni i zaangażowani dyrektorzy szkół klubowych. Bardzo mocno 

uargumentowano nie likwidowanie gimnazjów. Przewodnicząca KSPS ponowiła wniosek 

o zorganizowanie wspólnie z MEN Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej dla dyrektorów 

szkół i organów prowadzących nt. doskonalenia systemu edukacji i wypracowania 

strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Domagała się też włączenia KSPS do 

grona podmiotów, z którymi będą konsultowane akty prawne dot. edukacji i wychowania 

dzieci i młodzieży. Podkreśliła także, że Klub Przodujących Szkół to ogromny potencjał 

intelektualny, setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych 

innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia, setki zrealizowanych ciekawych 

programów unijnych, wymiany międzynarodowej, to dobre przykłady zespołowej pracy dla 

zwiększania szans edukacyjnych i życiowych naszego młodego pokolenia. Ten potencjał i 

sprawdzone w praktyce dobre przykłady twórczej pracy społeczności szkolnych szkół 

klubowych powinien być lepiej, niż dotychczas wykorzystany przez MEN w doskonaleniu 

systemu edukacji. Pani Minister, podobnie jak Minister Kluzik-Rostkowska podziękowała za 

ciekawe propozycje i zapewniła uwzględnienie ich w pracach resortu. Zgłoszone na spotkaniu 

problemy i propozycje systemowych uregulowań zostały zgłoszone także na piśmie. 

2.7. W dn. 26.01.2016 odbyło się robocze spotkanie delegacji KSPS w MKiDN z Wiceminister 

Wandą Zwinogrodzką i ekspertami Ministerstwa. Władze statutowe KSPS i Klub 

Przodujących Szkół reprezentowali:  Zofia Grzebisz-Nowicka - Przewodnicząca KSPS, 

Lucyna Tępczyk - Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół, członek Zarządu KSPS, 

Iwona Sosnowska - Dyrektor SP Nr 182 w Łodzi, Beata Wielkopolan - Wicedyrektor SP Nr 

182 w Łodzi, Janusz Kamiński - – Dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w 

Koninie. Przewodnicząca przedstawiła najważniejsze działania KSPS i uzyskane efekty  

w obszarach objętych priorytetem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to : 

edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; kultura ludowa i tradycyjna oraz dziedzictwo 

kulturowe; promocja literatury i czytelnictwa. We wszystkich tych i kilku innych 
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obszarach działalności kulturalnej, zarówno Krajowe Stowarzyszenie, jak też Regionalne 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole i szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół realizują od 

wielu lat bardzo dużo przedsięwzięć zasługujących na duży szacunek, uznanie i ich 

wspieranie przez administrację samorządową i rządową. 

Przykładowo wymieniła tylko 4 z 12 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-

wychowawczych adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców : „Promowanie i 

rozwijanie młodych talentów”; „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu wypoczynku 

zimowego i letniego połączonego z edukacją dla dzieci i młodzieży”; „Tradycje i obrzędy 

polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”; „Książka dla bibliotek szkolnych”.  

Przewodnicząca raz jeszcze podkreśliła, że wszystkie zadania w ramach tych 4-ch i innych 

cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, zrealizowane zostały wysiłkiem 

społecznym. Efekty mogą być jeszcze większe, jeśli otrzymają one wsparcie resortu 

kultury i placówek podległych MKiDN. Może być także lepiej spożytkowany ogromny 

potencjał intelektualny setki autorskich programów i przeróżnych ciekawych inicjatyw 

kulturalnych oraz przedsięwzięć artystycznych Klubu Przodujących Szkół. Należy do niego 

227 najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. 

Wnoszą one ogromny wkład w edukację kulturalną, kreatywność i aktywizację twórczą 

dzieci i młodzieży. Potwierdzili to konkretnymi przykładami Przewodnicząca Rady 

Klubu Przodujących Szkół i dyrektorzy szkół klubowych uczestniczący w spotkaniu. 

2.8. W 2014 r. uruchomiliśmy na stronie internetowej KSPS Forum wymiany dobrych 

doświadczeń, pomysłów edukacyjno-wychowawczych, autorskich programów, 

realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz propozycji wspólnych 

nowatorskich działań szkół należących do Klubu Przodujących Szkół i Platformy 

Ekologicznej KSPS. Pierwsze informacje (przykładowo) przygotowaliśmy w oparciu o 

materiały przysłane przez 3 szkoły klubowe (SP Nr 3 w Zgorzelcu, Gimnazjum Nr 4 w 

Tarnowie i Zespół Szkół w Porajowie). Niestety zbyt  mało szkół skorzystało dotychczas z 

tej możliwości.  

2.9. Kontynuowaliśmy współuczestnictwo KSPS w różnych programach i projektach 

realizowanych przez szkoły klubowe. Oto niektóre z nich : 

• „Mistrzostwa Szkól w Scrabble” organizowane od 15 lat w Gimnazjum Nr 2 w 

Kutnie.  

• „Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem” (14-ta edycja odbyła się 

10.03.2017) i Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bajki, Baśnie, Legendy krajów 

Zjednoczonej Europy” organizowany od 10 lat przez SP Nr 182 w Łodzi.  

• Szkolne Kongresy Kultury w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 

Gościem specjalnym i Patronem Honorowym III Kongresu, który odbył się 

23.04.2014 r. był Krzysztof Zanussi.  

• Mistrzostwa Sztuki Kulinarnej – Mazowieckie Smaki organizowane od 11 lat 

przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie.  

• Gale Laureatów 5-ciu konkursów tematycznych (matematycznych, plastycznych, 

ekologicznych, wiedzy o gminie, jęz. angielskiego) przeprowadzane co roku we 

wszystkich szkołach na terenie gminy i organizowane od 12 lat przez szkołę klubową 

PSP w Jedlińsku. 

2.10. Dbaliśmy, podobnie jak w poprzednich latach, o wysoką rangę ceremonii przyjmowania 

szkół do Klubu Przodujących Szkół. Są to, dzięki staraniom szkół wstępujących do Klubu i 

miejscowych Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, niezwykle ważne i wspaniale 

zorganizowane uroczystości nie tylko dla społeczności danej szkoły ale także dla całego 

lokalnego środowiska, władz oświatowych i samorządowych. Akt przyjęcia każdej szkoły do 

Klubu wręczany był przez Przewodniczącą KSPS lub Przewodniczącego Regionalnego 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Członków Rady Klubu Przodujących Szkół. 

2.11. W okresie sprawozdawczym przyjęliśmy do Klubu 13 bardzo dobrych szkół różnych stopni 

organizacyjnych i zespołów szkół o licznych kierunkach kształcenia. I tak : 

W 2013r. przyjęto 2 szkoły. Są to :  

- Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach - 17.10.2013 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie - 21.11.2013 



 8 

W 2014r. przyjęto 4 szkoły. Są to : 

- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce - 19.05.2014 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce - 26.09.2014 

- Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi - 10.11.2014 

- Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi - 11.12.2014 

W 2015r. przyjęto 3 szkoły. Są to 

- SP im. Tadeusza Kościuszki w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach - 1.06.2015 

- Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie - 1.09.2015 

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu - 6.11.2015 

W 2016r. przyjęto 4 szkoły. Są to 

- Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie - 24.02.2016 

- PSP im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym - 21.03.2016 

- PSP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym - 3.06.2016 

- SP Nr 126 w Krakowie – 26.10.2016 

 

Aktualnie w Klubie Przodujących Szkół zrzeszonych jest 227 szkół (podstawowych, gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych) najlepszych w Polsce pod względem uzyskiwanych efektów w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego.  

 

2.12. Podobnie, jak w latach poprzednich, radą i pomocą szkołom klubowym służyła Rada Klubu 

Przodujących Szkół. Opiniowała i rekomendowała poszczególne szkoły do przyjęcia w skład 

Klubu Przodujących Szkół. W 2015 r. na wniosek Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole wycofano ze składu Rady Klubu Annę Grzegory, a desygnowano na to 

miejsce Grażynę Adamiec-Wiceprzewodniczącą ŁSPS. Zarząd KSPS zatwierdził tę zmianę 

na mocy Uchwały Nr 5/2016. 

2.13. Przewodnicząca Rady-Lucyna Tępczyk aktywnie uczestniczyła, nie tylko w posiedzeniach 

Zarządu, ale również, w miarę możliwości, konferencjach, spotkaniach w ministerstwach, 

różnych przedsięwzięciach i uroczystościach organizowanych wspólnie z Regionalnymi Stow. 

Pomocy Szkole i szkołami klubowymi. 

 

3. Ogólnopolska i Regionalne Sesje Pedagogiczne (Konferencje) oraz warsztaty dla 

nauczycieli 

 

Zgodnie z Uchwałą Programową (pkt.3) miały one, podobnie jak w latach poprzednich,  przede 

wszystkim na celu: udzielanie pomocy pedagogom i wychowawcom szkół klubowych w doskonaleniu 

zawodowym, wzbogacanie ich wiedzy o najważniejsze zagadnienia niezbędne do bieżącej i 

perspektywicznej pracy z młodzieżą, wymianę doświadczeń i zachęcanie nauczycieli do 

kontynuowania nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Poza wartością edukacyjną 

inspirują i pomagają one w rozwiązywaniu różnych problemów społeczności szkolnych, wdrażania 

nowych programów nauczania zwiększających samodzielność nauczycieli i uczniów kładących nacisk 

na myślenie. W tym też celu dobierane były bardzo starannie tematy sesji i warsztatów, a także 

wykładowcy, edukatorzy i trenerzy. Uczestnicy sesji i warsztatów otrzymywali każdorazowo 

pakiety edukacyjne dotyczące omawianej problematyki przygotowane przez KSPS przy udziale  

wyższych uczelni, Instytutów PAN oraz różnych urzędów centralnych, fundacji, stowarzyszeń i firm. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 1 Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną połączoną z 

warsztatami w Warszawie. Przygotowywaliśmy się do zorganizowania wspólnie z MEN 

Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Niestety MEN nie 

dotrzymał danej nam obietnicy. Natomiast zgodnie z postanowieniem Uchwały Programowej 

(pkt.3) wielokrotnie , w porównaniu z poprzednimi kadencjami zwiększyliśmy liczbę tematycznych 

Regionalnych Konferencji dla nauczycieli różnych typów szkół i przedszkoli. 

W latach 2013-2017(do czerwca) zorganizowaliśmy dla nauczycieli aż 54 Konferencje 

Wojewódzkie i Regionalne w całym kraju.  
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3.1.  Ogólnopolska Sesja Pedagogiczna/ Krajowa Konferencja/ 

 

- W dn. 7.06.2013 zorganizowaliśmy Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną /Krajową Konferencję/ w 

Warszawie. Przewodniczyła jej Zofia Grzebisz-Nowicka. Była to w dotychczasowej działalności 

KSPS już XIX Ogólnopolska Sesja dla dyrektorów i desygnowanych przez nich nauczycieli 

wszystkich szkół klubowych. Zasadniczym tematem tej konferencji było podsumowanie realizacji i 

osiągniętych efektów zrealizowanego w latach 2011-2013 Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca 

racjonalnego gospodarowania energią”. W 2011 r. na jego realizację wygraliśmy w konkursie 

ofert „Edukacja ekologiczna” dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.  

- Wzięło w niej udział 225 uczestników reprezentujących wszystkie województwa oraz typy szkół. 

Największą grupę stanowili nauczyciele i dyrektorzy szkół należących do Klubu Przodujących Szkół 

i Platformy Ekologicznej KSPS.  

- Oprócz dokonania na niej merytorycznego podsumowania programowych i organizacyjnych efektów 

Przedsięwzięcia oraz wystąpień gości honorowych, w tym Sekretarza Stanu – Tadeusza 

Sławeckiego, i Patronów Honorowych Przedsięwzięcia istotne znaczenie programowe miały 2 sesje 

podsumowujące merytorycznie Przedsięwzięcie. Poświęcone one były najważniejszym, z punktu 

widzenia celów Przedsięwzięcia, zagadnieniom metodyczno-dydaktycznym.  

Sesja pierwsza poświęcona była „Programowym i organizacyjnym uwarunkowaniom działalności 

szkoły  na rzecz kształtowania postaw racjonalnego gospodarowania energią” i przeprowadzona 

została w formie debaty z udziałem ekspertów. W czasie tej sesji prof. K. Wielecki z PAN 

zaprezentował raport i najważniejsze wnioski z badania ankietowego na ten temat 

przeprowadzonego wśród uczestników 32 warsztatów pn. „Szkoła z energią”. 

Sesja druga pod przewodnictwem prof. Andrzeja Gawdzika z Uniwersytetu Opolskiego, 

Przewodniczącego Rady Programowej Przedsięwzięcia,   koncentrowała się na poszukiwaniu 

odpowiedzi na pytanie: „Czego oraz dlaczego warto uczyć o odnawialnych źródłach energii i o 

racjonalnym gospodarowaniu energią?” Była to również sesja przeprowadzona w formie dyskusji z 

udziałem zaproszonych ekspertów.  

- Najważniejsze wystąpienia przedstawione na Konferencji Podsumowującej umieszczone zostały 

na vortalu www.edueko.pl. Wystąpienia gości honorowych oraz wystąpienia merytoryczne 

ekspertów zostały zarejestrowane cyfrowo i umieszczone dodatkowo na portalu YouTube, co 

umożliwiło do nich dostęp w dogodnej formie wszystkim osobom zainteresowanym problemami 

podejmowanymi w trakcie tej Konferencji. Przyczyniło się to również do poszerzenia uzyskanego 

efektu ekologicznego i trwałości Przedsięwzięcia. 

- Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej bardzo wysoko ocenili formy 

realizacji i merytoryczno-metodyczne efekty Przedsięwzięcia. Przyjęli też jednogłośnie 

„Rekomendacje w sprawie tworzenia warunków do efektywniejszej działalności polskiej szkoły w 

kształceniu i kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią”, gdyż jednym z ważnych 

celów  Przedsięwzięcia było opisanie problemów, których rozwiązanie powinno ułatwić szkołom i 

nauczycielom podejmowanie innowacyjnych działań  w zakresie uczenia o racjonalnym 

gospodarowaniu energią.  

- Rozwiązanie problemów wskazanych w Rekomendacjach ułatwiłoby szkołom i nauczycielom 

prowadzenie efektywniejszych działań, nakierowanych na uczenie i wpajanie dzieciom i młodzieży 

nawyku racjonalnego gospodarowania energią. Wzmocniłoby też rolę polskiej szkoły w podnoszeniu 

społecznej świadomości ekologicznej, zmienianiu stylu życia z energochłonnego na 

energooszczędny i wzrostu efektywności energetycznej do standardów europejskich.  

- Przyjęte na Konferencji „Rekomendacje...” oraz Raport sporządzony na podstawie ankiety 

badawczej przeprowadzonej wśród uczestników naszych 32 warsztatów „Szkoła z energią” zostały 

skierowane do władz państwowych i samorządowych zajmujących się  nadzorem programowym 

nad systemem oświaty. 

 

3.2. Wojewódzkie i Regionalne Konferencje dla nauczycieli 

 

Realizując postanowienia Pkt. 5 Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków 

KSPS w latach 2013-2017 (do czerwca 2017) przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólnie z 

Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, ZNP, organami samorządu terytorialnego i 

http://www.edueko.pl/
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szkołami klubowymi aż 54 Wojewódzkie i Regionalne Konferencje bezpłatne dla nauczycieli SP, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych. 

 

Wojewódzkie Konferencje Podsumowujące realizację i efekty Przedsięwzięcia pn. „Szkoła 

ucząca racjonalnego gospodarowania energią” 

 

- W 2013 r. przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólnie z Kierownikami Regionalnymi w 16 

województwach Wojewódzkie Konferencje Podsumowujące Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca 

racjonalnego gospodarowania energią”, w których łącznie uczestniczyło 1305 osób. 

- Dokonaliśmy na tych Konferencjach pogłębionej oceny tego, co wspólnym wysiłkiem udało się 

nam dobrego zrobić w każdym województwie i w skali całego kraju w dziedzinie skuteczniejszego 

kształcenia i kształtowania postaw racjonalnego gospodarowania energią, podnoszenia poziomu 

społecznej świadomości ekologicznej, promowania i upowszechniania innowacyjnych autorskich prac 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nt. 

racjonalnego gospodarowania energią i kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży. 

Były to konferencje, jak stwierdzili ich uczestnicy, bardzo ciekawe i na wysokim poziomie 

merytorycznym.  

- Zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących 

wspaniali nauczyciele SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczący w 2012 r. w 

naszych warsztatach pn. „Szkoła z energią” zaprezentowali na swoich Wojewódzkich 

Konferencjach aż 81 autorskich prac : scenariuszy lekcji, ciekawych pomysłów dydaktyczno-

metodycznych, programów zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkole i poza szkołą itp.) na wszystkich 

poziomach edukacji szkolnej. Część z nich sukcesywnie umieszczana była na vortalu 

www.edueko.pl.  

- Większość Wojewódzkich Konferencji Podsumowujących, w których łącznie wzięło udział 1305 

osób objęta została, podobnie jak warsztatów, Patronatami Honorowymi przedstawicieli lokalnych 

władz samorządowych i oświatowych ; Kuratorów Oświaty, Rektorów wyższych uczelni, 

Prezydentów, Starostów, Burmistrzów. Przedstawiciele tych władz aktywnie uczestniczyli w 

konferencjach, podkreślając edukacyjną, gospodarczą i społeczną wagę podejmowanej w ramach 

Przedsięwzięcia problematyki. Z dużym uznaniem odnieśli się także do wymiernych efektów 

uzyskanych w wyniku zrealizowanego Przedsięwzięcia na terenie ich województw. 

Miejsca i terminy Konferencji zawarte są w Zał. Nr 4 do niniejszego Sprawozdania. 

 

Regionalne Konferencje pn. „Żyj zdrowo” 

 

- W latach 2013-2017 (do czerwca) zorganizowaliśmy na terenie 12 województw wspólnie z 

Regionalnymi Stow. Pomocy Szkole, władzami samorządowymi miast i powiatów, ZNP i szkołami 

klubowymi 38 Regionalnych Konferencji w ramach naszego Programu „Żyj zdrowo” . 

Uczestniczyło w nich 2504 osoby, w tym 1638 nauczycieli reprezentujących 2291 placówek 

oświatowo-wychowawczych. Liczba reprezentowanych placówek jest większa od liczby nauczycieli 

uczestniczących w Konferencjach, gdyż na każdej konferencji jest od kilku do kilkunastu nauczycieli 

reprezentujących, zgodnie z decyzją ich dyrektorów, po 2-3 placówki, np. przedszkole, szkołę 

podstawową i gimnazjum lub gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną, które są w tym samym Zespole 

Szkół lub Zespole Oświatowym. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonywali najczęściej 

Starostowie, Prezydenci miast lub upoważnieni przez nich zastępcy. Przewodnicząca KSPS 

przedstawiała cele konferencji i konieczne do podjęcia działania dot. zdrowego stylu życia dzieci i 

młodzieży, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałania wzrostowi 

zachorowań na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze i inne choroby spowodowane najczęściej 

nieprawidłowym żywieniem. Ponadto na 37 Konferencjach informowała ich uczestników o 

najważniejszych ogólnopolskich programach edukacyjno-wychowawczych naszego 

Stowarzyszenia i zachęcała nauczycieli do włączenia się w ich realizację.  

Wykład i prezentację nt. zdrowego stylu życia, a w szczególności „Znaczenia mleka i produktów 

mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiała Aleksandra Cichocka – dietetyczka i 

pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych. W 

36 konferencjach uczestniczyli też przedstawiciele właściwych terytorialnie Oddziałów Terenowych 

http://www.edueko.pl/
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Agencji Rynku Rolnego, którzy informowali uczestników o realizowanych w kraju i danym 

województwie administrowanym przez ARR programach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w 

szkole”. Ważną częścią każdej konferencji była dyskusja, pytania i odpowiedzi oraz dzielenie się 

przez nauczycieli dobrymi doświadczeniami przedszkoli i szkól w dziedzinie wdrażania zasad 

zdrowego żywienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali też od p. Michała Murawskiego z firmy 

Bakoma po 100-200 egz. (w zależności od liczby uczniów danej placówki) materiałów 

(broszura+płyta) nt. zdrowego żywienia w celu ich wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w 

swoich placówkach. 

 

3.3 Warsztaty dla nauczycieli  

 

W okresie sprawozdawczym (od marca 2013) zorganizowaliśmy wspólnie z Reg. Stow. Pomocy 

Szkole 4 tematyczne warsztaty bezpłatne dla  nauczycieli. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 160 

nauczycieli różnych typów szkół. 

- Przeszkoleni w latach 2012-13 (do lutego) nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na naszych 

32 warsztatach pn. „Szkoła z energią” w oparciu o wiedzę zdobytą na warsztatach, otrzymane 

materiały edukacyjne, książki, ulotki, plakaty itp. oraz wskazane na warsztatach źródła pozyskania 

dodatkowych informacji na te tematy przeprowadzili w roku szkolnym 2012/13, 2013/14 ponad  

8,5 tys. innowacyjnych lekcji, w których wzięło udział ponad 230 tys. uczniów różnych typów szkół 

na wszystkich poziomach kształcenia. Wiele szkół włączyło wszystkich swoich nauczycieli i 

uczniów do zajęcia się tą problematyką. Zorganizowano wiele debat, olimpiad, konkursów, różnych 

zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wykonano setki różnego rodzaju plakatów, fotogramów, prezentacji 

multimedialnych, pomocy i gier dydaktycznych, a także tysiące ulotek nt. sposobów oszczędzania 

energii w domu, w szkole, wsi, mieście, które uczniowie zanieśli do swoich domów i środowisk 

lokalnych. Wiele też szkół zorganizowało wyjazdy studyjne uczniów do elektrowni i miejscowości, w 

których  funkcjonują odnawialne źródła energii słonecznej, wodnej, wiatrowej. Kilkanaście szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zorganizowało różne prezentacje tej problematyki w formie 

estradowo-teatralnej, literackiej, słowno-muzycznej a także w formie różnych zespołowych gier 

edukacyjnych. Inicjatywy te uzyskały akceptację nie tylko miejscowych władz oświatowych i 

samorządowych ale także społeczności lokalnych. 

- W podobny sposób przeszkoleni nauczyciele na tematycznych warsztatach i Regionalnych 

Konferencjach „Żyj zdrowo” w oparciu o pogłębioną wiedzę i otrzymane od nas materiały 

edukacyjne przeprowadzają lekcje i zajęcia edukacyjne z uczniami w swoich palcówkach 

oświatowo-wychowawczych. 

- W maju 2013 r. przystąpiliśmy jako Partner Społeczny do realizowanego przez Uniwersytet 

Opolski Projektu pn.: „Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli” dofinansowanego ze 

środków Kapitał Ludzki. Wysłaliśmy do ponad 100 szkół klubowych, w tym do wszystkich szkół 

zawodowych list Przewodniczącej KSPS w tej sprawie, zasady programowo-organizacyjne i wykaz 21 

zawodów, w których nauczyciele zawodu mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 

na 2-tyg. praktykach w wybranych zakładach pracy. Duża grupa nauczycieli szkół klubowych 

wzięła udział w tym Projekcie. 

 

4.Promowanie i rozwijanie młodych talentów  

 

Było to, podobnie, jak w latach poprzednich,  jedno z wiodących zadań w programowej 

działalności Stowarzyszenia w VII kadencji. Zgodnie też z Uchwałą Programową (pkt. 4) z 

ogromnym zaangażowaniem i konsekwencją realizowaliśmy w ramach cyklicznego Programu  

„ Promowanie i rozwijanie  młodych talentów” promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych 

i językowych dzieci i młodzieży. W 2014 r. poszerzyliśmy go o udział dzieci uzdolnionych 

literacko. Dbaliśmy cały czas o wysoką rangę organizowanych co roku w ramach tego Programu: 

plenerów plastycznych, Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i Literackich, Gali Laureatów, 

wystaw prac poplenerowych i pokonkursowych. Wzbogaciliśmy je także o nowe formy 

realizacyjne , co zwiększyło ich atrakcyjność i efektywność. Dużym osiągnięciem było również 

pozyskanie do współudziału w ich realizacji kilku organizacji pozarządowych i firm, a także wielu 

wybitnych twórców kultury, ludzi nauki, artystów, pisarzy, publicystów.  
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Od 2014 r. realizujemy co roku Ogólnopolski Konkurs Literacki nt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. 

Cieszy się on coraz większym zainteresowaniem uczniów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy: dla uczniów uzdolnionych plastycznie ze szkół 

podstawowych i gimnazjów z różnych regionów Polski 4 plenery plastyczne, w których 

uczestniczyło 203 „młodych malarzy”; 5 Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych , w których 

udział wzięło 2424 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 7-12 lat i 13-16 lat oraz  

3 Ogólnopolskie Konkursy Literackie, w których wzięło udział ok. 330 uczniów w dwóch 

kategoriach szkół : szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,  5 Gali Laureatów 

tych Konkursów, na których w uroczystej formie dokonaliśmy ich podsumowania przy udziale 250 –

500 osób na każdej z nich i wręczenia Laureatom cennych nagród rzeczowych tj. laptopów, 

czytników e-booków, cyfrowych aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3, MP4, słuchawek 

stereofonicznych, różnych przyborów szkolnych, albumów, encyklopedii, słodyczy i innych 

artykułów. Zorganizowaliśmy także 20 wystaw prac młodych twórców.  

 

4.1.  Plenery plastyczne dla uczniów plastycznie uzdolnionych ze szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz laureatów Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych 

 

Łącznie w 4 plenerach uczestniczyło 203 dzieci plastycznie uzdolnionych. 

 

Plenery odbyły się w : 

2013 – XIX plener plastyczny dla 25 dzieci w OW „Api” w Zakopanem (7-20.07.2013) 

2014 - XX plener plastyczny dla 45 dzieci w OW „Słowiniec” w Łebie (28.07-10.08.2014) 

2015 - XXI plener plastyczny dla 65 dzieci w OW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze (1-14.08.2015) 

2016 - XXII plener plastyczny dla 68 dzieci w OW „Słowiniec” w Łebie (17-30.07.2016) 

 

4.2.  Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne dla dzieci plastycznie uzdolnionych w dwóch 

kategoriach wiekowych (7-12 lat i 13-16 lat) i Ogólnopolskie Konkursy Literackie dla 

uczniów uzdolnionych literacko w dwóch kategoriach szkół : SP, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne oraz Gale Laureatów  

 

2012/2013 - XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym VI pt. „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” .  

Na konkurs wpłynęło 1275 prac z 255 placówek. Gala Laureatów odbyła się 21.01.2013 w Sali 

Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Honory Babci pełniła – piosenkarka 

Magda Umer, a Dziadka – dziennikarz Michał Olszański. W uroczystości wzięło udział ok. 200 

osób, w tym ok. 100 dzieci ze szkół woj. mazowieckiego.  

 

2013/2014 - XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym VII pt. „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” 

Na konkurs wpłynęło 175 prac z 68 placówek. Gala Laureatów odbyła się 20.01.2014 w Sali 

Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Honory Babci pełniła dziennikarka 

Zofia Czernicka, a Dziadka – aktor Stefan Friedmann. W uroczystości wzięło udział ok. 230 osób, 

w tym ponad 120 dzieci ze szkół woj. mazowieckiego.  

 

2014/2015 - XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym VIII pt. „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” i I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i 

Dziadku”. Na konkurs plastyczny wpłynęły 342 prace ze 108 szkół, natomiast na konkurs literacki 

przysłano 54 wiersze z 51 szkół. 

Gala Laureatów obydwu konkursów odbyła się 21.01.2015 w Sali Widowiskowej Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi. Honory Babci pełniła pisarka Pani Grażyna Bąkiewicz, a Dziadka 

– Pan Jerzy Smyczek, zasłużony lotnik, Przyjaciel dzieci. W uroczystości wzięło udział ok. 250 

osób, w tym ponad 140 dzieci ze szkół miasta Łódź.  

 

2015/2016 - XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym IX pt. „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” i II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i 
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Dziadku”. Na konkurs plastyczny przysłano 285 prac z 84 szkół, a na konkurs literacki 78 wierszy z 

74 szkół. Gala Laureatów obydwu konkursów odbyła się 21.01.2016 w Akademickim Centrum 

Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Honory Babci pełniła aktorka Pani Monika Kamieńska, a 

Dziadka – Prof. dr hab., aktor Bronisław Wrocławski. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, 

w tym ponad 120 dzieci ze szkół miasta Łódź.  

 

2016/2017 - XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym X pt. „Kwiaty dla 

Babci i Dziadka” i III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i 

Dziadku”. Na konkurs plastyczny przysłano 347 prac z 86 szkół, a na konkurs literacki 198 wierszy 

z 81 szkół. Gala Laureatów obydwu konkursów odbyła się 19.01.2017 w Akademickim Centrum 

Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Honory Babci pełniła Jolanta Chełmińska, b. Wojewoda 

Łódzki, prezeska wielu stowarzyszeń m. Łodzi, a Honory Dziadka - Ryszard Bonisławski, Senator 

RP. 

Łącznie w Gali uczestniczyło 260 osób. 

 

Na w/w 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” 

wpłynęło 2424 prac z 601 placówek oświatowo-wychowawczych. W 5 Galach Laureatów 

uczestniczyło łącznie ok 1140 osób, w tym 620 dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski. 

Łącznie nagrodzono wartościowymi nagrodami 115 młodych twórców (laureatów i wyróżnionych) 

wyłonionych przez Komisje Konkursowe. 

 

4.3.  Wystawy młodych twórców 

 

Najlepsze prace wybrane przez Komisje Artystyczne spośród przesłanych na kolejne edycje 

Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i wybrane przez nauczycieli plastyków na plenerach 

plastycznych były prezentowane szerokiej publiczności na wystawach zorganizowanych w 

prestiżowych miejscach Warszawy i Łodzi, w których odbywały się Gale Laureatów Ogólnopolskich 

Konkursów Plastycznych oraz w Ośrodkach, w których zorganizowane były plenery plastyczne (OW 

Api w Zakopanem, OW Jurysta w Jastrzębiej Górze, OW Słowiniec w Łebie).  

Podobnie jak w poprzednich latach organizowane były co roku po dwie wystawy najpiękniejszych 

prac uczniów (kartek świątecznych, stroików bożonarodzeniowych i wielkanocnych, kompozycji 

kwiatowych, ozdób choinkowych, pisanek, palm i innych) na Galach podsumowujących kolejne 

edycje Ogólnopolskiego programu z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie, 

Wielkanoc” zorganizowane wspólnie z Regionalnymi Stow. Pomocy Szkole i szkołami klubowymi. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 20 wystaw prac młodych twórców. 

 

5. Zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z edukacją i 

rekreacją. 

 

Zgodnie z pkt.6 Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków organizowane 

były atrakcyjne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z edukacją i rekreacją.  

Z dużą satysfakcją trzeba jednak stwierdzić, że mimo wielu trudności, głównie finansowych udało się 

nam w okresie sprawozdawczym zorganizować różne formy wypoczynku zimowego i letniego 

połączonego z edukacją aż dla 1693 uczestników. 

 

5.1.  Letnia szkoła edukacji europejskiej „Żyj z pasją” i turnusy z warsztatami języka 

angielskiego 

 

W 2013 r. dla 20 liderów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano Letnią 

szkołę edukacji europejskiej „Żyj z pasją” w OW Api w Zakopanem w okresie 7-20.07.2013. 

Miała ona, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim na celu : przygotowanie młodych 

ludzi do partnerskiego funkcjonowania z Zjednoczonej Europie, kształtowanie postaw aktywnych, 

przedsiębiorczych, tolerancyjnych, świadomych własnego wpływu na swoją przyszłość, doskonalenie 

posługiwania się językiem angielskim, przypomnienie o podstawowych zasadach savoir-vivru. Cele te 

są osiągane poprzez właściwy dobór kadry, prowadzenie zajęć w formie warsztatów, organizowanie 
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spotkań uczestników „Letniej szkoły ..” z ważnymi osobowościami ze świata nauki, kultury, mediów, 

polityki, w trakcie których młodzież ma możliwość bezpośredniej z nimi rozmowy, poruszania wielu 

nurtujących ją problemów oraz uzyskania profesjonalnych odpowiedzi i cennych rad.  

 

5.2.  Turnusy językowe dla uczniów wszystkich typów szkół 

 

W latach 2014-2016 dla 142 dzieci zorganizowaliśmy 3 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe z 

wiodącym tematem doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

Zatrudniliśmy w tym celu edukatorów jęz. angielskiego i na każdym turnusie po 1-2 wolontariuszy z 

bardzo dobrą znajomością tego języka. 

Turnusy te odbyły się w n/wym. Ośrodkach :  

 

2014 r. – dla 30 dzieci w OW „Willa Tatry” w Murzasichlu (21.02-2.03.2014) 

2015 r. - dla 59 dzieci w OW „Słowiniec” w Łebie (12.07-25.07.2015) 

2016 r. – dla 53 dzieci w OW „Słowiniec” w Łebie (30.07-12.08.2016) 

 

5.3 Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczniów SP, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym dzieci z rodzin rolniczych 

 

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy wznowioną w 2008r. i kierowaną co roku  przez 

Przewodniczącą KSPS organizację zimą i latem turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych 

połączonych z profilaktyką zdrowotną, edukacją (w tym ekologiczną, obywatelską, artystyczną), 

rekreacją sportem,  krajoznawstwem, dla uczniów, (w tym z rodzin rolniczych) różnych typów szkół z 

terenu całej Polski. Łącznie w tym okresie uczestniczyło w nich 1648 dzieci i młodzieży, w tym 

1085 dzieci z rodzin rolniczych na 30 turnusach w atrakcyjne położonych Ośrodkach 

Wypoczynkowych w górach i nad morzem.  

 

Odbyły się one w n/wym. terminach i ośrodkach : 

 

W 2013 r.- dla 215 uczestników, w tym 120 dzieci z rodzin rolniczych, 4 turnusy (1 zimowy – OW 

„Willa Tatry” w Murzasichlu  i 3 letnie - OW „Willa Tatry” w Murzasichlu i OW „Słowiniec” w 

Łebie). 

 

W 2014 r. - dla 316 uczestników, w tym 234 dzieci z rodzin rolniczych, 7 turnusów (2 zimowe -

OW „Willa Tatry” w Murzasichlu  i 5 letnich - Pensjonat „Jurkowski” w Ochotnicy Dolnej, OW 

„Słowiniec” w Łebie, OW „Admirał” we Władysławowie) 

 

W 2015 r. - dla 458 uczestników, w tym 314 dzieci z rodzin rolniczych, 8 turnusów (4 zimowe - 

OW „Willa Tatry” w Murzasichlu, Pensjonat „U Chowańca” w Murzasichlu, OW „U Marzenki” 

w Murzasichlu, OW „Mimoza” w Muszynie i 4 letnie - OW „Willa Tatry” w Murzasichlu,  

OW „Słowiniec” w Łebie, OW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze). 

 

W 2016 r. - dla 476 uczestników, w tym 307 dzieci z rodzin rolniczych, 7 turnusów (3 zimowe - 

OW „U Marzenki” w Murzasichlu, Willa „Promienna” w Rabce-Zdroju, OW „Willa Tatry”  

w Murzasichlu i 4 letnie - OW „Świt” w Grzybowie, OW „Komandor” w Pogorzelicy, OW 

„Słowiniec” w Łebie).  

 

W 2017 r. (do marca) - dla 183 uczestników, w tym 110 dzieci z rodzin rolniczych (4 turnusy 

zimowego wypoczynku - DWK „U Józefa” w Zakopanem-Olczy, OW „U Marzenki” w Murzasichlu 

OW „Willa Tatry” w Murzasichlu.  

 

Wszystkie turnusy były w sposób uroczysty otwarte i zakończone z udziałem Przewodniczącej 

KSPS, kierownictwa danego Ośrodka i innych gości. Dzieci miały zabezpieczone dobre warunki 

bytowe i całodobową opiekę medyczną. 
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Uczestnicy każdego turnusu wybierali spośród siebie Młodzieżową Radę Turnusu, która 

reprezentowała ich w najważniejszych kwestiach w codziennych kontaktach z kierownikiem i 

wychowawcami, a także pod kierunkiem wychowawców przygotowywała program KO i prezentację 

multimedialną z realizacji programu na uroczyste zakończenie swojego turnusu. Wszystkim 

uczestnikom na zimowych turnusach zapewniono, pod kierunkiem instruktorów, naukę  jazdy na 

nartach i łyżwach, a na letnich turnusach, pod kierunkiem ratowników, naukę pływania w morzu i 

bezpiecznego plażowania.   

Na każdym turnusie zorganizowanych było po 5-6 wycieczek pieszych do najciekawszych miejsc i 

obiektów w pobliżu Ośrodka oraz po 3-4 wycieczki autokarowe do ciekawych miejscowości w 

Regionie. Dzieci miały możliwość poznania historii, różnych aspektów kultury, tradycji i obrzędów 

danego regionu. 

Dużo miejsca w programie każdego turnusu zajmowały zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i bezpieczeństwa. Warsztaty połączone z pokazem sprzętu medyczno-ratowniczego 

na prośbę Przewodniczącej KSPS przeprowadzali edukatorzy z miejscowych Komend: 

Państwowej Straży Pożarnej i Policji w ramach programu pt. „Bezpieczne wakacje”. 

Kształtowaniu u dzieci wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i, zdrowego stylu życia służyły 

m.in. organizowane na wszystkich turnusach zajęcia edukacyjne z dziedziny zdrowia i ekologii, 

których podsumowaniem były konkursy plastyczne, quizy, olimpiady. W ramach nawiązanej 

współpracy KSPS ze Słowińskim Parkiem Narodowym w Łebie uczestnicy wszystkich turnusów 

organizowanych nad Bałtykiem brali udział w ścieżkach edukacyjnych prowadzonych przez 

edukatorów SPN. Uczestnicy tych turnusów zwiedzali także wydmy ruchome, muzea przyrodnicze i 

inne miejsca unikalne pod względem klimatyczno-przyrodniczym. 

Na każdym turnusie zorganizowano również wiele zajęć edukacyjnych i kulturalno-rozrywkowych 

na terenie Ośrodka. Były to: turnieje tenisa stołowego, turnieje gry w bilard, zawody gry edukacyjnej 

w scrabble i gry w szachy, konkursy tańca towarzyskiego, konkursy na najpiękniejszą piosenkę i jej 

wykonanie, na najlepszy skecz itp. Ta różnorodność zajęć pozwalała dzieciom na zaprezentowanie 

swoich uzdolnień i zainteresowań, a także była motywacją do ich rozwijania pod kierunkiem 

pracujących z nimi pedagogów. Najlepsze prace konkursowe, tańce, piosenki, wiersze, skecze 

zostały zaprezentowane na uroczystym zakończeniu każdego turnusu, a laureaci otrzymali 

nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez KSPS. 

Dzięki wspaniałej kadrze, dużej różnorodności form realizacyjnych i bardzo dużej aktywności 

uczestników, ten ambitny program na każdym turnusie zrealizowano z pożytkiem dla dzieci. 

Z dużą satysfakcją trzeba stwierdzić, że na żadnym z turnusów nie było wypadków, jak również w 

drodze na i z turnusów do domu. Przeprowadzone wizytacje i kontrole zarówno przez inspektorów 

Kuratoriów Oświaty, FS KRUS, jak również SANEPID-u nie miały żadnych uwag, wyrażali  

podziw i podziękowanie za bardzo bogaty program dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w tych 

turnusach. Każdy uczestnik na zakończenie turnusu otrzymał dyplom za aktywny udział w 

realizacji programu i nagrodę książkową, a laureaci olimpiad, konkursów, rozgrywek sportowych i 

innych zajęć edukacyjno-wychowawczych, kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych 

otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KSPS i sponsorów.  

Turnusy te były możliwe do zorganizowania dzięki pomocy finansowej sponsorów i 

dofinansowaniu pobytu części dzieci z rodzin rolniczych przez  Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Niestety w każdym roku otrzymywaliśmy z Funduszu 

Składkowego USR dofinansowanie na znacznie mniejszą liczbę dzieci rolników, niż faktycznie 

uczestniczyło w naszych turnusach.  

 

6. Program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże 

Narodzenie i Wielkanoc” 
 

Zgodnie z Uchwałą Programową VII Zgromadzenia Członków (pkt. 7) kultywowaliśmy wartości 

narodowe i rodzinne, wzbogacaliśmy wiedzę uczniów o tradycjach kulturowych i obrzędach polskich, 

głównie poprzez realizowany co roku Program edukacyjno-wychowawczy pn. „Tradycje i obrzędy 

polskie Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Jego zadaniem było i jest między innymi wzbogacenie 

wiedzy na temat tradycji i zwyczajów polskich, wzbudzenie zainteresowania twórczością ludową, 

wzrost szacunku dla wartości narodowych i rodzinnych, uwrażliwienie na bogactwo sztuki ludowej. 
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W ramach programu ogłaszanych jest w szkołach od 4 do 5 konkursów: na najładniejszy stroik 

świąteczny, ozdobę choinkową, kartkę świąteczną, palmę, pisankę i wystrój stołu świątecznego. 

Zawsze odbywa się uroczyste podsumowanie programu z udziałem miejscowych władz 

samorządowych i oświatowych, pracowników nauki, kultury, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, władz statutowych KSPS i Regionalnych Stowarzyszeń na czele z 

Przewodniczącymi, dyrektorami szkół klubowych i licznej grupy dzieci i młodzieży, Przyjaciół 

Stowarzyszenia i sponsorów. Niezwykle ważną i ciekawą częścią każdego uroczystego podsumowania 

poszczególnych edycji tego Programu była wystawa najpiękniejszych prac młodych twórców 

uczestniczących we wcześniej zorganizowanych konkursach i wręczenie im nagród podczas Gali. 

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 9 edycji tego Programu z udziałem ok. 3150 osób.  

Odbyły się one w n/wym. miejscach : 

 

2013 – XX i XXI edycja  

 

SP Nr 10 w Ostrołęce (szkole klubowej) – Wielkanoc pn. „Jak to kiedyś bywało” 

Uroczyste podsumowanie XX edycji programu odbyło się 19.03.2013 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i SP Nr 10. W uroczystości wzięło udział 500 osób. 

 

Zespół Szkół Nr 5 w Ostrołęce (szkole klubowej) - Boże Narodzenie 

Uroczyste podsumowanie XXI edycji programu odbyło się 10.12.2013 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół Nr 5. Uczestniczyło w nim ponad 

250 osób. 

 

2014 – XXII i XXIII edycja 

 

SP Nr 2 w Małkini Górnej (szkole klubowej) – „Wielkanoc w wiosennej szacie”  

Uroczyste podsumowanie XXII edycji programu odbyło się 4.04.2014 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i SP Nr 2. W uroczystości uczestniczyło  ponad 300 

uczniów. 

 

Wyszkowski Dom Kultury „Hutnik” – Boże Narodzenie 

Uroczyste podsumowanie XXIII edycji programu odbyło się 10.12.2014 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół (SP Nr 5 i Gimnazjum Nr 1). 

Była to uroczystość o szczególnym znaczeniu, gdyż połączyliśmy ją z niezwykle ważnymi 

Jubileuszami ; 30-lecia Ruchu Pomocy Szkole, 25-lecia działalności KSPS i 10-lecia 

przynależności SP Nr 5 w Wyszkowie do Klubu Przodujących Szkół. W tej wspaniałej 

uroczystości wzięło udział ok. 500 osób, wśród których byli : władze statutowe Krajowego i 

Ostrołęckiego Stow. Pomocy Szkole, przedstawiciele Kierownictw Regionalnych Stowarzyszeń z 

Łodzi, Częstochowy, Gorzowa Wlkp. i Kielc, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych 

miasta i powiatu Wyszków oraz woj. mazowieckiego, liczna grupa dyrektorów i uczniów szkół 

klubowych oraz Przyjaciele Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń. Ponad 30-osobowa grupa 

najlepszych uczniów szkół klubowych otrzymała stypendia dzięki Stow. Pomocy Szkole w 

Ostrołęce. Dwa stypendia ufundowało także KSPS. Piękną oprawę artystyczną przygotowali 

uczniowie Zespołu Szkół w Wyszkowie.  

 

2015 – XXIV i XXV edycja 

 

Zespół Szkół Nr 4 w Ostrołęce (szkole klubowej) – Wielkanoc  

Uroczyste podsumowanie XXIV edycji programu odbyło się 26.03.2015 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół Nr 4. W warsztatach uczestniczyli 

uczniowie ze szkół klubowych, głównie z Ostrołęki. W uroczystej Gali wzięło udział ponad 200 osób. 

 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu (szkole klubowej) – Boże Narodzenie 
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Uroczyste podsumowanie XXV edycji programu odbyło się 16.12.2015 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i Gimnazjum w Przasnyszu. W warsztatach 

uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Przasnyszu. W uroczystej Gali wzięło udział ok. 500 osób. 

Podobnie, jak w latach poprzednich, ponad 30-osobowa grupa najlepszych uczniów szkół 

klubowych otrzymała stypendia Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce. Dwa stypendia ufundowało 

także KSPS. Piękną oprawę artystyczną zapewnili utalentowani uczniowie Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich. Natomiast uczestniczący w Gali Krzysztof Kalczyński, aktor filmowy i teatralny, 

zadedykował uczestnikom Gali piękny utwór pt. „Kolęda na koniec wieku”. 

 

2016 – XXVI i XXVII edycja 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym – „Wielkanoc na Mazowszu” 

Uroczyste podsumowanie XXVI edycji programu odbyło się 21.03.2016 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze społecznością szkolną PSP w Podlesiu Dużym. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z 

PSP w Podlesiu Dużym i Gimnazjum w Stromcu. W trakcie uroczystości Przewodnicząca KSPS 

wręczyła Akt przyjęcia tej szkoły do Klubu Przodujących Szkół . W uroczystości uczestniczyło 

ponad 200 uczniów, nauczycieli, przedstawicieli miejscowych władz samorządowych i oświatowych. 

Piękny obrzęd „Wielkanoc na Mazowszu” zaprezentowali utalentowani uczniowie pod kierunkiem 

swoich wspaniałych nauczycieli. 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Małkini Górnej (szkole klubowej) 

Uroczyste podsumowanie XXVII edycji programu odbyło się 16.12.2016 r. i zostało przygotowane 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i Zespołem Szkół Nr 2 w Małkini Górnej. 

Uroczystość tę połączono z Jubileuszami : 20-lecia SP Nr 2 i 15-lecia przynależności tej szkoły do 

Klubu Przodujących Szkół. W uroczystości uczestniczyło ponad 300 uczniów. Przewodnicząca 

KSPS za szczególne zasługi edukacyjno-wychowawcze i działalność w Klubie wręczyła puchar i 

upominki książkowe Dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.  

 

2017 – XXVIII edycja 

 

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie (szkole klubowej) – „Wielkanoc na Ponidziu” 

Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji odbyło się 28.03.2017 w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie  

i zostało przygotowane wspólnie ze społecznością szkolną tego wspaniałego Gimnazjum. Wcześniej 

przeprowadzone zostały warsztaty i konkursy we wszystkich szkołach m. Pińczów. Najciekawsze 

prace zostały zaprezentowane na wystawie w Gimnazjum Nr 2 będącego gospodarzem tej pięknej 

uroczystości. Większość tych prac została przeznaczona na kiermasz świąteczny, a uzyskane środki 

finansowe społeczność szkolna Gimnazjum przeznaczyła na leczenie ciężko chorego dziecka z 

Pińczowa, co spotkało się z dużym uznaniem mieszkańców tego miasta. Niezwykle ciekawą i ważną 

częścią tej uroczystości było podsumowanie Międzynarodowego Projektu Erasmus + pn. „Sztuka 

ekonomii – ekonomia sztuki” w którym razem z Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie uczestniczyły 

szkoły z Włoch, Rumunii, Łotwy i Turcji. Na podsumowanie tego wspólnego przedsięwzięcia 

przyjechały delegacje tych państw, w składzie których byli laureaci i ich nauczyciele, przedstawiciele 

władz administracyjnych (Prezydenci lub zastępcy) i inspektorzy oświaty. W tej niezwykłej 

uroczystości wzięło udział ok. 400 osób, wśród których byli : Ambasador Rumunii Ovidiu Dranga, 

delegacje z państw uczestniczących w projekcie, Przewodnicząca KSPS, władze samorządowe i 

oświatowe miasta i powiatu Pińczów, dyrektorzy szkół pińczowskich, rodzice, sponsorzy nagród 

dla laureatów obydwu przedsięwzięć, liczna grupa Przyjaciół Gimnazjum. Nagrody zwycięzcom 

5 konkursów przeprowadzonych w ramach Programu „Tradycje i obrzędy polskie” ufundowane 

przez KSPS wręczyła Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, natomiast nagrody zwycięzcom 

Projektu Erasmus+ pn. „Sztuka ekonomii – ekonomia sztuki” wręczyli Prezydenci miast, 

których szkoły uczestniczyły w tym projekcie. Piękną oprawę artystyczną zapewnili utalentowani 

absolwenci i obecni uczniowie Gimnazjum – laureaci wielu międzyszkolnych konkursów 

artystycznych powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Była to niezwykle ciekawa i pożyteczna 

pod względem edukacyjno-wychowawczym, kulturowym i integracyjnym uroczystość. 
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7. Współuczestniczenie w programach edukacyjno-kulturalnych o tematyce profilaktyki 

zdrowotnej dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia 

świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię. 

7.1. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży była w okresie sprawozdawczym jednym z 

wiodących tematów programowej działalności naszego Stowarzyszenia. 

Zorganizowaliśmy aż 38 Regionalnych Konferencji dla nauczycieli na tematy zdrowego stylu 

życia, wdrażania zasad zdrowego żywienia, wprowadzania do diety dzieci i młodzieży więcej 

produktów mlecznych, warzyw i owoców oraz innych zdrowych produktów żywnościowych.  

7.2. Przeszkoliliśmy na konferencjach pn. „Żyj zdrowo” 1638 nauczycieli różnych typów szkół. 

Wyposażyliśmy ich nie tylko w wiedzę, ale również w materiały edukacyjne opracowane przez 

Aleksandrę Cichocką, pracownika naukowego Instytutu Żywności i Żywienia, które są 

pomocne nauczycielom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych ze swoimi uczniami. 

Konferencje te opisaliśmy w pkt. 3.2 Sprawozdania. 

7.3. Wspieraliśmy i współuczestniczyliśmy w różnych projektach i szkoleniach w zakresie ochrony 

zdrowia dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły klubowe. Problematykę profilaktyki 

zdrowotnej dzieci i młodzieży włączyliśmy do programów wszystkich turnusów rekreacyjno-

wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez nas zimą i latem. 

7.4. Ogromnie także dużo zrobiliśmy w okresie VII kadencji realizując postanowienia Uchwały 

(pkt.5) dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości 

i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię. Kontynuowaliśmy nawiązaną współpracę z 

wieloma uczelniami, Fundacjami, Stowarzyszeniami i specjalistami różnych resortów i firm 

zajmujących się tą problematyką.  

7.5. W 2013 r. zorganizowaliśmy w 16 województwach 16 Wojewódzkich Konferencji 

Podsumowujących realizację Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego 

gospodarowania energią”. Opisane są one w pkt. 3.2 Sprawozdania. Zapewniliśmy wieloletnią 

(chociaż projekt zakładał tylko 2 lata) trwałość tego Przedsięwzięcia. 

7.6. Wspieramy i uczestniczymy cały czas w różnych przedsięwzięciach ekologicznych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, a przede wszystkim przez szkoły klubowe.  

Kontynuujemy nawiązaną w 2009 r. współpracę z Słowińskim Parkiem Narodowym. Włączyliśmy 

zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej (filmy, ścieżki edukacyjne, zwiedzanie muzeów 

przyrodniczych, wydm ruchomych i innych miejsc ciekawych pod względem przyrodniczo-

klimatycznym) do programu wszystkich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych organizowanych 

nad morzem dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. 

- Włączyliśmy różne aspekty edukacji ekologicznej do programów wszystkich zimowych i 

letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych organizowanych w górach i nad morzem. 

Sprawdzianem wiedzy o ochronie środowiska, unikalnych roślinach, parkach narodowych, itp. danego 

regionu, były organizowane  przez kadrę na każdym turnusie olimpiady, konkursy plastyczne, 

quizy itp. Wszystkim laureatom i zwycięskim drużynom na zakończenie każdego turnusu 

Przewodnicząca wręczała ciekawe nagrody rzeczowe ufundowane przez KSPS (plecaki, zegarki, 

biżuterię, torby turystyczne, przybory szkolne, gry edukacyjne, płyty CD, MP3 i inne) 

 

III WSPÓLPRACA Z REGIONALNYMI STOWARZYSZENIAMI POMOCY 

SZKOLE I SZKOŁAMI KLUBOWYMI 
 

1. Realizując pkt. 9 Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków 

włożyliśmy dużo wysiłku w zacieśnienie i podniesienie na wyższy poziom współpracy z 

Regionalnymi Stowarzyszeniami, w szczególności w zakresie realizacji wspólnych celów 

statutowych. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dn. 14.04.2007 r. w 

Łodzi pomiędzy Kierownictwami Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń odbyły się  

3 spotkania tych Kierownictw, na których dokonywano oceny wspólnie realizowanych 

zadań w mijającym roku i przyjmowano wykaz najważniejszych zadań do wspólnej realizacji 

w następnym roku.  

2. Przewodnicząca KSPS uczestnicząc w różnych terenowych konferencjach, 

uroczystościach i spotkaniach informowała każdego roku Regionalne Stow. Pomocy 

Szkole o najważniejszych programowych zadaniach KSPS i zapraszała do wspólnej ich 
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realizacji. Uczestniczyła też na zaproszenie Prezesa Stow. Pomocy Szkole Małopolska w 

trzech corocznych Walnych Zgromadzeniach Członków (2013, 2015, 2016). Na 

zaproszenie Przewodniczącej Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole uczestniczyła też w 

Jubileuszu 25-lecia ŁSPS i VII Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło 

13.04.2015. 

3. Uległa poprawie wymiana informacji o przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz oświaty, 

szkół klubowych. ich uczniów i nauczycieli. Krajowe Stowarzyszenie zapraszało każdego 

roku Regionalne Stowarzyszenia do współudziału w realizacji wszystkich zadań 

programowych o zasięgu ogólnopolskim. Z uznaniem trzeba także podkreślić, że każde 

Stowarzyszenie mimo trudnych uwarunkowań realizuje w swoich regionach wiele bardzo 

ważnych dla oświaty zadań, których efektem jest podnoszenie jakości kształcenia i 

wychowania dzieci i młodzieży, uspołecznianie szkoły , udzielanie pomocy w dobrym 

przygotowaniu polskiej młodzieży do partnerskiego funkcjonowania w UE. Staraliśmy się, na 

miarę naszych możliwości wspierać te i inne działania oraz upowszechniać ich dorobek. 

4. Każde Regionalne Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, było organizatorem 

wspólnie ze szkołami klubowymi wielu ciekawych imprez edukacyjnych, różnych 

uroczystości i spotkań okolicznościowych. W wielu z nich uczestniczyliśmy, np.  

 organizowane co roku przy udziale Krajowego i Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole: 

 - „Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu” dla uczniów szkół podstawowych SP Nr 182 w Łodzi 

 (szkole klubowej) 

 - Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bajki, baśnie i legendy krajów zjednoczonej 

 Europy” w SP Nr 182 w Łodzi  

 - Mistrzostwa Szkół w Scrabble w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie (szkole klubowej) 

5. Kilka ogólnopolskich cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, 

podobnie jak w poprzednich latach, realizowanych było wspólnie z Regionalnymi Stow. 

Pomocy Szkole i szkołami klubowymi. Były to w szczególności takie Przedsięwzięcia jak : 

- Program „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” 

- Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” 

- Ogólnopolskie Konkursy Literackie (od 2014 r.) pn. „Wiersz o Babci i Dziadku” 

- Gale Laureatów i wystawy prac młodych twórców Ogólnopolskich Konkursów 

Plastycznych i Literackich, które od 2014 r. odbywają się w Łodzi i są wspólnie 

organizowane z Łódzkim Stow. Pomocy Szkole. 

- Program „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”, których uroczyste 

podsumowania 7 edycji (z 9-ciu zorganizowanych w VII kadencji) zorganizowane były 

wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce i szkołami klubowymi. 

- Program „Żyj zdrowo”, w ramach którego z 38 odbytych w okresie VII kadencji 

Regionalnych Konferencji dla nauczycieli 16 zostało zorganizowanych z nst. Regionalnym 

Stowarzyszeniami : Jeleniogórskim – 4; Małopolskim – 3; łódzkim – 2; Ostrołęckim – 3; 

Toruńskim – 2; Częstochowskim – 1; Lubuskim – 1. 

 

IV POMOC RZECZOWA UDZIALANA SZKOŁOM I UCZNIOM 

 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale Programowej VII Krajowego Zgromadzenia 

Członków (pkt.8) kontynuowaliśmy w okresie sprawozdawczym sprawdzone w poprzednich latach 

formy pomocy rzeczowej dla szkół i uczniów jak np. „Książki dla bibliotek szkolnych” i nieustannie 

poszukiwaliśmy nowych sponsorów różnych zadań realizowanych przez szkoły klubowe i nasze 

Stowarzyszenie na rzecz uczniów, nauczycieli i ich szkół. Rezultaty części z nich zawarte są w 

poszczególnych rozdziałach przedkładanego skróconego sprawozdania. Dlatego w tym rozdziale 

przedstawiamy tylko 2 formy pomocy rzeczowej szkołom : 

 

1. Książki dla bibliotek szkolnych 

 

1.1. Jest to od 28 lat jedna z ważnych form pomocy rzeczowej Stowarzyszenia dla szkół, głównie 

klubowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkoli, domów dziecka, 

ośrodków szkolno-wychowawczych). Przyczyniamy się w ten sposób do podnoszenia poziomu 
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kształcenia, bowiem biblioteki szkolne są niezbędnym podmiotem w realizacji programów 

edukacyjnych.  

Dzięki przyjaznej, wieloletniej współpracy z wieloma wydawnictwami w okresie 

sprawozdawczym zakupiliśmy po obniżonych dla naszego Stowarzyszenia cenach 1764 egz. 

ciekawych i wartościowych książek i wydatkowaliśmy na ten cel łącznie 23.144,91 zł. 

Natomiast nieodpłatnie pozyskaliśmy 3090 egz. pozycji od takich wydawnictw jak : Firma 

Księgarska Olesiejuk, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Akapit Press, Reader`s Digest,  

drukarnia Pozkal, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Fundacja REO (100 egz. książki pt. 

„Energetyczna rewolucja na kwotę 2634,95 zł) oraz od wielu prywatnych darczyńców.  

W 2015 r. otrzymaliśmy darowiznę 14 paczek magazynów „Poznaj świat”, „National 

Geographic”, „Wiedza i Życie”. Przewodnicząca KSPS i niektórzy członkowie władz 

statutowych uczestniczyli w Organizowanych co roku Warszawskich Targach Książki i 

spotkaniach z autorami wielu książek.  

1.2 Podobnie, jak w latach poprzednich, przekazywaliśmy książki płyty, kasety, mapy szkołom za 

granicą, np. w 2013 r. przekazaliśmy 700 egz. książek i kilkadziesiąt pakietów edukacyjnych 

szkołom na Białorusi i Ukrainie, a w 2014 r. 100 egz. książek Niedzielnej Szkole Podstawowej dla 

Polaków w Pińsku na Białorusi. 

 

1.3 W okresie sprawozdawczym przekazaliśmy nieodpłatnie 483 placówkom oświatowo-

wychowawczym, głównie szkołom klubowym 23.750 egz. książek: 

 

1.4 Kontynuowaliśmy dobrą zasadę, że najbardziej wartościowe książki, słowniki, lektury, albumy, 

pakiety multimedialne otrzymały szkoły: przyjmowane do Klubu Przodujących Szkół; 

obchodzące Jubileusze; uczestniczące w Galach Laureatów Ogólnopolskich Konkursów 

Plastycznych pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i od. 2014 r. Ogólnopolskich Konkursów 

Literackich pn. „Wiersz o Babci i Dziadku” oraz szkoły w których odbywały się warsztaty i 

uroczyste podsumowania programu z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie i 

Wielkanoc”. 

1.5 Każdego roku przekazywaliśmy książki, kasety i płyty CD na nagrody dla laureatów 

różnych olimpiad, konkursów, zawodów sportowych organizowanych przez szkoły 

klubowe i organizacje pozarządowe współpracujące z naszym Stowarzyszeniem. 
1.6 Książki stanowiły też cenne nagrody dla uczestników organizowanych przez Stowarzyszenie 

plenerów plastycznych, „Letnich szkół edukacji europejskiej ...”, turnusów rekreacyjno-

wypoczynkowych, w tym dla dzieci rolników. W okresie sprawozdawczym wręczono ich 

uczestnikom w formie nagród za zwycięstwo w różnych olimpiadach, konkursach i rozgrywkach 

sportowych ok. 2900 egz. książek, w tym podręczników, ok. 700 kaset edukacyjnych, map i 

innych pomocy naukowych.  

1.7 Sponsorowaliśmy też w formie książek i różnych pakietów edukacyjnych, płyt, kaset wiele imprez 

z okazji Dnia Dziecka,  uroczystości mikołajkowych, wigilijnych i noworocznych 

organizowanych przez organizacje pozarządowe i szkoły.  

 

2 Zasilanie funduszy szkolnych środkami pozabudżetowymi 

 

Podobnie, jak w latach poprzednich, wspieraliśmy budżety szkół, głównie na terenie woj. 

mazowieckiego środkami uzyskanymi z prowadzonej od kilkunastu lat zbiórki publicznej -

rozprowadzania znaczków wartościowych i od 13 lat z wpłat Darczyńców 1% swojego podatku. 

 

2.1 Rozprowadzanie znaczków wartościowych 

Jest to szczególna forma pomocy szkołom. Każdego roku po uzyskaniu zezwolenia Marszałka Woj. 

Mazowieckiego, a od 2014 r. – Ministra Administracji i Cyfryzacji, zgodnie z wnioskami szkół 

zaopatrujemy je w znaczki wartościowe o nominałach 1, 2, 5 zł, ze sprzedaży których 70% wartości 

rozprowadzonych znaczków pozostawało do dyspozycji szkoły, a 30% wpłacano na konto KSPS. 

Corocznie w tej zbiórce publicznej uczestniczy kilkadziesiąt szkół (średnio ok. 30).  
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W okresie sprawozdawczym do dyspozycji szkół uczestniczących w tej zbiórce publicznej pozostało 

62.876,10 zł. Jest to co prawda skromna kwota w stosunku do ogromnych potrzeb finansowych każdej 

szkoły, niemniej jednak pozwala ona przynajmniej złagodzić ten problem.  

 

2.2 Zwiększanie grona Darczyńców 1% swojego podatku na działalność Stowarzyszenia i szkół 

 

W okresie sprawozdawczym wykonaliśmy bardzo dużą pracę organizacyjno-promocyjną mającą na 

celu zwiększenie Grona Darczyńców 1% dla KSPS, jako organizacji pożytku publicznego. 

Podpisaliśmy w tym okresie  z 23 szkołami Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz 

społeczności szkolnej danej placówki poprzez zwiększanie Grona Darczyńców 1% na KSPS jako 

organizację pożytku publicznego.  

W celu zwiększenia pozabudżetowych środków finansowych na najpilniejsze potrzeby szkół 

(dożywianie dzieci z biednych rodzin, zakup nagród, pomocy naukowych itp.) Zarząd podjął 

16.03.2010 Uchwałę Nr 7/2010 w sprawie przekazywania 70 % kwoty, a od 2015 r. – 80-90% 

kwoty uzyskanej w danym roku z wpłat 1% nauczycieli, rodziców, uczniów i Przyjaciół szkoły do 

wyłącznej dyspozycji tych szkół. W ten sposób w latach 2013 – 2016 uczestniczące w tym 

przedsięwzięciu szkoły otrzymały - 122.040,00 zł .  

 

V DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 

1.  Baza członkowska 

 

Podejmowaliśmy w mijającej kadencji różne działania mające na celu nie tyle rozwój, co umocnienie 

bazy członkowskiej naszego Stowarzyszenia , a także poprawę stanu opłacania składek 

członkowskich. Członkowie Stowarzyszenia zapraszani byli na ważniejsze imprezy edukacyjne, 

uroczyste podsumowania kolejnych edycji programów edukacyjno-wychowawczych, Ogólnopolskich 

Konkursów i Gale Laureatów. Część członków brała w nich udział. 

W okresie sprawozdawczym KSPS powiększyło się o 14 osób i liczy obecnie 159 członków. Na 

wniosek członków Komicji Rewizyjnej KSPS zostało skreślonych z listy członków zwyczajnych 20 

osób, gdyż mimo wielokrotnych zaproszeń do współpracy nie przejawiali od wielu lat zainteresowania 

działalnością naszego Stowarzyszenia, nie opłacali składek członkowskich lub prowadzili działalność 

na rzecz innej organizacji pozarządowej (Uchwała Zarządu Nr 10/2014 z dn. 23.09.2014). 

 

2. Działalność organów statutowych 

 

Wybrane na VII Krajowym Zgromadzeniu Członków organy statutowe: Zarząd i Komisja 

Rewizyjna pracowały w mijającej kadencji zgodnie z wymogami statutu, ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o przyjęte regulaminy i plany pracy. 

Zakres zadań wynikał z Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków i 

wymienionych wyżej dokumentów oraz z aktualnych i perspektywicznych potrzeb oświaty. 

Limitowany był niestety co roku wielkością zgromadzonych środków na ich realizację oraz ilością 

pozyskanych sponsorów i współuczestników tych przedsięwzięć.  

2.1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 20 posiedzeń, w tym 2 wyjazdowe: w 

Wyszkowie (10.12.2014) i w Przasnyszu (16.12.2015), na których łącznie podjął 77 uchwał. 

Z dużą satysfakcją trzeba stwierdzić, że wszystkie Uchwały zostały zrealizowane. 

2.2. Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia. Należy przy tym podkreślić, że Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Krzysztof Żuk brał aktywny udział w większości posiedzeń Zarządu 

przedstawiając oceny, stanowiska i wnioski Komisji Rewizyjnej w omawianych na 

posiedzeniach kwestiach. Przewodniczący i członkowie Komisji w miarę swoich możliwości 

aktywnie także uczestniczyli we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach KSPS. 

2.3. Członkowie władz statutowych brali aktywny udział w cyklicznych programach KSPS, 

konferencjach, uroczystościach, spotkaniach organizowanych przez KSPS, różne organizacje i 

instytucje oraz Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole i szkoły klubowe. 
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2.4. Zadania realizowane przez Zarząd i uzyskane efekty w okresie VII Kadencji naszego 

Stowarzyszenie są omówione w poszczególnych rozdziałach. Dlatego też przedstawiamy 

niżej tylko niektóre działania organizacyjno-merytoryczne w poszczególnych latach. 

 

Realizując pkt. 10 Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków KSPS 

dotyczący przyznawania nagród szczególnych dla osób działających na rzecz środowiska szkolnego a 

także uhonorowania Przyjaciół i partnerów realizowanych projektów podjęliśmy m.in. następujące 

działania: 

• Spowodowaliśmy odznaczenie 20 działaczy i Przyjaciół Stowarzyszenia Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej. 

• Zwiększyliśmy liczbę nagród (książek, albumów, pakietów edukacyjnych, płyt DVD i CD) 

dla nauczycieli, uczniów darczyńców, partnerów realizowanych wspólnie przedsięwzięć. 

Wręczaliśmy je na różnych uroczystościach, sesjach, konferencjach, Galach laureatów 

Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów organizowanych przez KSPS, Regionalne 

Stowarzyszenia oraz szkoły klubowe. (szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych 

rozdziałach sprawozdania). 

• Umieszczaliśmy sukcesywnie listę najbardziej zasłużonych osób oraz Loga organizacji, 

instytucji, i firm na stronie internetowej KSPS i na zaproszeniach na Gale Laureatów 

Konkursów oraz na różne uroczystości, sesje, konferencje organizowane przez nasze 

Stowarzyszenie z udziałem tych osób lub ich przedstawicieli. 

• Przekazywaliśmy co roku 20-30 osobom fizycznym i prawnym, w tym sponsorom dyplomy  

i obrazy namalowane przez dzieci uczestniczące w Ogólnopolskich Konkursach 

Plastycznych, a także szaliki i apaszki malowane przez dzieci na jedwabiu w dowód 

podziękowania i wdzięczności za wsparcie przedsięwzięć realizowanych z ich udziałem. 

 

VI  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 

 

Zgodnie z postanowieniem Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków 

(pkt.10) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową i oszczędne nimi 

gospodarowanie było stałą troską Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Biura KSPS . Każdego roku 

usilnie zabiegaliśmy o środki finansowe w formie zadań zleconych w różnych resortach, FSUSR i 

innych osób prawnych. Niestety tylko na 10 realizowanych zadań statutowych otrzymaliśmy 

dofinansowanie. 

 

Dotacje ze środków publicznych na zadania realizowane przez KSPS 

 

Z Biura Edukacji m.st. Warszawa KSPS w 2013 r. otrzymał kwotę 17.550,00 zł na 

dofinansowanie „Letniej szkoły edukacji” dla uczniów szkół warszawskich. 

Wsparcie finansowe, otrzymaliśmy, choć też w znacznie mniejszej kwocie, niż wnioskowaliśmy z  

FS USR, który przyznał kwotę 740.550,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu 1085 dzieci 

rolników na zimowych i letnich turnusach rekreacyjno-wychowawczych. Wnioskowaliśmy o 

dofinansowanie dla 2500 dzieci rolników, bo dla tylu dzieci mieliśmy przygotowane turnusy.  

W 2013 r. KSPS otrzymał z NFOŚiGW kwotę 308.719,60 zł na dokończenie realizacji  

Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, którego realizacja 

przewidziana była na okres od września 2011r. do 31 sierpnia 2013 r.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy ponad 232 różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

z których tylko na 10 otrzymaliśmy dofinansowanie.  
 

Darowizny rzeczowe przekazane przez sponsorów  

 

W okresie sprawozdawczym KSPS otrzymało darowizny rzeczowe od nst. firm : Tesco Polska S.A. 

(nagrody dla laureatów konkursów plastycznych i literackich w latach 2013-2015), Bakoma (nagrody 

dla laureatów konkursów plastycznych i literackich, kalendarze, drobne upominki dla uczestników 

zimowych i letnich turnusów, galanteria mleczna i materiały edukacyjne dla uczestników 

Regionalnych Konferencji „Żyj zdrowo”), TUW „TUW” (kalendarze, drobne upominki dla 



 23 

uczestników zimowych i letnich turnusów), Villa Italia (filiżanki w 2013r.), Belldeco (doniczki w 

2013r.), Moulinex (opiekacze do wypieku chleba w 2013r.), AP Grupa (słodycze w 2013r.), Mars 

Polska (słodycze w 2013r.), Open Way Sp. z o.o.(45 kartonów materiałów do zabaw manualnych – 

gumek Rainbow Loom na kwotę 39.151,00 zł w 2016r.),  

 

*** 

 

1. Jednym z największych problemów władz statutowych i Biura KSPS w VII kadencji było, 

podobnie jak w poprzednich kadencjach, planowanie zadań programowych na dany rok bez 

posiadania stałego zabezpieczenia finansowego ich realizacji. Decyzje w sprawie dofinansowania 

wielu zadań podejmowane były przez zleceniodawców na krótko przed rozpoczęciem ich realizacji. 

Brak pewności w sprawie pozyskania planowanych dochodów uniemożliwiał opracowanie 

perspektywicznego realnego planu zabezpieczenia finansowego na okres kadencji i poszczególne lata. 

Opracowywane były natomiast na każdy rok prowizoria budżetowe i w odstępach półrocznych 

rozliczane na posiedzeniach Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Stałą troską zarówno władz statutowych, jak też i Biura KSPS było wykonywanie rosnących z 

roku na rok zadań merytorycznych przy jak najniższych wydatkach na nie ze środków 

własnych. Efektem tego było wykonanie w mijającej kadencji 232 przedsięwzięć.  

3. Podobnie, jak w poprzednich kadencjach, wszyscy członkowie Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i 

Rady Klubu Przodujących Szkół nie otrzymywali żadnych świadczeń pieniężnych. Zwracane 

były tylko koszty podróży bez diet. 

4. Zrealizowanie tak szerokiego programu w minionej kadencji naszego Stowarzyszenia wymagało od 

Przewodniczącej codziennej pracy w Biurze KSPS a także częstych wyjazdów w teren, w tym w 

dni świąteczne oraz bardzo sprawnie działającego Biura, w którym zatrudnione były do sierpnia 

2013 r. tylko 2 osoby, a od tego czasu do dziś jedna osoba - Beata Mieszkowska-Michalik na 

stanowisku głównej księgowej, rozszerzonym o zadania organizacyjne i merytoryczne. Praca w Biurze 

KSPS wymaga od niej cały czas wszechstronnych umiejętności, zaangażowania, a często też 

poświęcenia, za które Zarząd składa słowa uznania i serdeczne podziękowania. 

Natomiast w dniu 5.03.2014 Elżbieta Lasocka zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura KSPS 

zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę  za porozumieniem stron po uprzednim 

wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Zarząd KSPS na mocy Uchwały Nr 4/2014 z 27.03.2014 

przychylił się do prośby Elżbiety Lasockiej, gdyż powołała ona Fundację „Żyj z pasją” o 

podobnej do KSPS działalności statutowej. 

5. Przedkładany skrót sprawozdania jest tylko częściową prezentacją działalności KSPS w 

latach 2013-2017 (do czerwca). Problemów i spraw nurtujących oświatę i społeczności szkolne w 

tym okresie było bardzo dużo, szczególnie od 2015 r. związanych z kolejną reformą systemu 

edukacji. Usilnie staraliśmy współuczestniczyć w ich rozwiązywaniu i odważnie mierzyć się z 

nowymi wyzwaniami. 

Z satysfakcją trzeba jednak stwierdzić, że mimo tych i innych trudności zadania programowe 

wynikające z Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Członków i ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostały wykonane w większym zakresie, niż 

zakładano. Wymagało to ogromnego wysiłku i zapobiegliwości władz statutowych i Biura KSPS, a 

także wsparcia Przyjaciół i sponsorów naszego Stowarzyszenia oraz dobrej współpracy z 

wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

Wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, których wysiłek składa się na nasz wspólny 

dorobek dla polskiej szkoły serdeczne podziękowania składa Zarząd KSPS w osobach : 

 

Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca 

Dariusz Piwowarski (do 3.06.2014) 

Maria Jasińska – Sekretarz 

Lucyna Tępczyk – Członek Zarządu, Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół 

Anna Więch - Członek Zarządu 

Robert Biskupski - Członek Zarządu 

Jerzy Żelichowski - Członek Zarządu 

      Warszawa, czerwiec 2017 r. 


