Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Nowoczesna i przyjazna szkoła – ku przyszłości”
za rok 2014

I.

Dane organizacji

1
2.

Nazwa
Adres siedziby
i dane kontaktowe

Stowarzyszenie „ Nowoczesna i przyjazna szkoła – ku przyszłości”
Kraj : Polska
Województwo: małopolskie
Powiat: nowosądecki
Gmina: Chełmiec
Siedziba stowarzyszenia: Zespół Szkół w Chełmcu ul. Marcinkowicka 9,
33-395 Chełmiec
Nr telefonu: 18 4430862
E-mail : spchszkola @poczta.onet.pl
Strona www: www.zschelmiec.optiserw.com.pl

3.
4.
5
6.

Data rejestracji w KRS
Numer KRS
Numer REGON
Dane członków
zarządu

7.

Skład komisji

8.

Cele statutowe
stowarzyszenia

27.01.2014r
0000495768
123080386
Prezes: Małgorzata Iwaoska
Wiceprezes: Krzysztof Groo
Wiceprezes: Dariusz Ruchała
Skarbnik: Agnieszka Michalik
Sekretarz: Maciej Lach
Przewodnicząca: Ewa Szewczyk
Członek komisji: Agata Stężowska
Członek komisji: Aneta Adewole
Członek komisji: Teresa Gwiżdż
Członek komisji: Mariusz Wasak
Celem stowarzyszenia jest działalnośd na rzecz Zespołu Szkół
w Chełmcu oraz środowiska lokalnego, w szczególności:
 Działalnośd edukacyjna, kulturalna i rekreacyjno-sportowa
 Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Prowadzenie działalności charytatywnej [ ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów zdolnych].
 Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
 Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 Wspieranie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami
oświatowymi.
 Wspieranie pracy nauczycieli.
 Wspieranie szkoły w zakupie sprzętu sportowego i pomocy



II

Zasady, formy i zakres
działalności statutowej

1.

Realizacja celów
statutowych w roku
sprawozdawczym

naukowych.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy Unii
Europejskiej na działalność szkoły.

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej ogółu
członków
Realizuje swoje cele poprzez:
 Dobrowolne zrzeszenie członków pragnących pracować na
rzecz stowarzyszenia.
 Współpracę z organami samorządowymi.
 Prowadzenie szkolnego antykwariatu.
 Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania
stowarzyszenia.
 Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.
 Organizacja zajęć pozalekcyjnych[np. nauki języków obcych,
konsultacji przedmiotowych przed egzaminem i sprawdzianem,
zajęć uzupełniających i rozszerzających wiedzę, warsztatów
fotograficznych, muzycznych [chór szkolny], plastycznych,
teatralnych.
 Organizowanie i pomoc w sfinansowaniu wycieczki dla
laureatów i finalistów konkursów oraz uczniów ze 100%
frekwencją.
 Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 Organizowanie i pomoc w finansowaniu wymiany młodzieży
ze szkołami zagranicznymi [ w tym wycieczek zagranicznych].
 Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
 Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.










Prowadzenie szkolnego antykwariatu [ dystrybucja
podręczników].
Zaprojektowanie kalendarza na 2015r z danymi
stowarzyszenia- akcja reklamowa.
Organizowanie zajęd pozalekcyjnych[ konsultacje
przedmiotowe przed sprawdzianem i egzaminem
gimnazjalnym].
Pomoc w organizacji obozu zimowego w szkole dla klasy
sportowej gimnazjum[ planowany na I tydzieo ferii-luty
2015r].
Zaplanowanie wycieczki dla LAUREATÓW I FINALISTÓW
konkursów oraz uczniów ze 100% frekwencją na II okres roku
szkolnego 2014/2015[ napisanie wniosku do gminy o wsparcie
finansowe tej wycieczki].
Pomoc w organizacji wycieczki klasy językowej do Londynuwrzesieo 2014r[ opieka podczas wycieczki].
Cykliczne organizowanie warsztatów fotograficznych,
plastycznych, muzycznych w tym występów chóru szkolnego.
Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzed działalnośd
statutową stowarzyszenia[ przyjaciele szkoły- informacja na
stronie internetowej szkoły]
Członkowie stowarzyszenia, w tym zarząd i komisja rewizyjna

nie pobierali żadnych wynagrodzeo za realizację powyższych
zadao.

2.

3.
4.

5.

6.

Informacja o
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Informacja o statusie
organizacji pożytku
publicznego
Odpisy uchwał

Informacja o
wysokości uzyskanych
przychodów z
wyodrębnieniem ich
źródeł
Informacja o
poniesionych kosztach

7.

Informacja o kontroli
komisji rewizyjnej

8.

Informacja o
udzielonych
pożyczkach

9.

Informacja o
rozliczeniach z tytułu
ciążących zobowiązań
podatkowych

Stowarzyszenie na dzieo 31.12.2014r liczyło 42 członków i na
dzieo 30.01.2015r ta liczba nie uległa zmianie.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie uzyskało statusu organizacji pożytku publicznego.
W załączeniu:
1. Uchwała nr1/2014
2. Uchwała nr2/2014
3. Uchwała nr3/2014
4. Uchwała nr1/2015
W roku sprawozdawczym na dzieo 31.12.2014r
PRZYCHODY:
 składki członkowskie 1008 zł
KOSZTY:
Opłaty związane z rejestracją stowarzyszenia:
 pieczątki 118,7zł
 listy polecone do sądu rejonowego w Krakowie 32 zł
 prowizja Banku za otwarcie rachunku 10 zł
Obsługa rachunku bankowego 60 zł
Saldo na dzieo 31.12.2014r-787,3 zł
W roku sprawozdawczym jednokrotnie została przeprowadzona
kontrola przez Komisję Rewizyjną.
Stowarzyszenie nie udziela żadnych pożyczek.




Sporządzono bilans kosztów z działalności stowarzyszenia za
rok 2014 [ sprawozdanie finansowe]
Stowarzyszenie składa do 31 marca 2015 roku roczną
deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe do Urzędu
Skarbowego w Nowym Sączu

Sprawozdanie merytoryczne przyjęte zostało uchwałą nr1/2015 przez II Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w dniu 30.01.2015r

…………………………………………………………
skarbnik

……………………………………………………………
prezes

