
 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA ROZWOJU OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA  

ZA ROK 2015 
 
 
 

I. Stowarzyszenie: 

 
1. Adres siedziby biura: 36-040 Boguchwała, Pac Rynek 2 

Adres biura: Kielanówka 111 35-116 Rzeszów 
2. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 03.07.2008 r. 

Nr KRS 0000309543 
Regon: 180347770 

3.  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:  

- Leszek Kalandyk - Prezes Zarządu,  
- Władysław Rzepka –z-ca prezesa,  

             - Alina Ladzińska – skarbnik,  
             - Halina Chwalik – członek,  
             - Elżbieta Zielińska – członek, 
 

4. Komisja rewizyjna: 

- Mariusz Kalandyk – przewodniczący 
            - Małgorzata Martoń – członek  
            - Anna Świeca – członek  
 
 
Stowarzyszenie liczy obecnie 32 członków (pozyskało 5 nowych). 
 
 
II.  Cele Stowarzyszenia: 
 
1. Aktywizacja mieszkańców gminy i włączanie ich w działalność społeczną, zapobieganie     
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej obejmującej  
dzieci  
z   terenu gminy. 
3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu 
amatorskiego na terenie gminy 
4. Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym młodzieżowych i umożliwianie im      



aktywnego spędzania wolnego czasu. 
5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska 
 
 
Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez: 
 
   1. Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 
   2. Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa  

3. Organizowanie konkursów dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół na terenie gminy. 
4. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia. 
5. Pozyskiwanie partnerów dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
6. Poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie środków na finansowanie działań stowarzyszenia,  
 w tym środków pomocowych.    
 7. Współpracę z Gminą Boguchwała, innymi Gminami i podległymi im jednostkami   
organizacyjnymi, Ośrodkami Kultury , Gminnymi Komisjami  Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych. 
8. Współpracę ze strażą miejską, oraz drużynami OSP w celu utrzymania porządku  
i bezpieczeństwa. 
9. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym  
   i zagranicznym. 
10. Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 
11. Organizowanie i finansowanie:  

 
• Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, sportowym w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji, zawodów i konkursów 
• Imprez kulturalnych 
• Działalności promocyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym  
i promocyjnym. 

 
 
III. Organizacja punktów przedszkolnych: 
 
  Do 31 sierpnia 2016 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 
kontynuuje prowadzenie  punktów przedszkolnych w miejscowościach : Lutoryż (2 oddziały), 
Nosówka (1oddział), Racławówka (2 oddziały) , Niechobrz (1 oddział),Zgłobień (2 oddziały)  
Ogółem opieką przedszkolną w tym okresie w 5 punktach przedszkolnych (w 8 oddziałach) 
objęto 206 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Posiłki dla dzieci punktów przedszkolnych 
przygotowywał personel kuchenny w Zgłobniu i były one rozwożone do pozostałych pp  
przez  dwóch pracowników zatrudnionych na umowy -zlecenia. Ponadto kuchnia 
przygotowywała  również obiady dla uczniów ze szkół: Racławówka, Nosówka, Zgłobień 
około 200 szt. dziennie. Od 1 września utworzyliśmy nowe oddziały w Niechobrzu Nr. 2, w 
Lutoryżu, w Nosówce i Racławówce oraz nowe punkty w Boguchwale ( 1 oddział ), w 
Niechobrzu Nr, 1 (2 oddziały ), w Woli Zgłobieńskiej ( 2 oddziały ) i Zarzeczu ( 1 oddział ).   
Ogółem opieką przedszkolną w tym okresie w 9 punktach przedszkolnych (w 18 oddziałach) 
objęto 411 dzieci w wieku 2,5 do 6. Uruchomiliśmy dwie nowe kuchnie w Boguchwale i 
Nosówce. 

Posiłki dla dzieci punktów przedszkolnych przygotowuje od 1 września personel 



kuchenny w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce, skąd  są one rozwożone do pozostałych 
punktów  przez  trzech pracowników zatrudnionych na umowy - zlecenia. Ponadto kuchnie 
przygotowują również obiady dla uczniów  wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w 
gminie – około 550 szt. dziennie. 
Punkty czynne były w godzinach od 6.00 do godz. 17.00 przez pięć dni w tygodniu od 
poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku (od września do lipca). W sierpniu dyżur 
pełnił Punkt Przedszkolny ,,Smerfolandia” w  Zgłobniu.    Punkty przedszkolne zlokalizowane 
są w budynkach szkół we wspomnianych miejscowościach. W sierpniu 2015 roku zawarliśmy  
z dyrektorami szkół umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń szkolnych na potrzeby 
działalności nowych punktów przedszkolnych oraz prowadzenia kuchni na czas nieokreślony 
Stowarzyszenie ponosi opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną oraz  kanalizację. 
          Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia ogółem 65 osób, w tym: 29 nauczycieli 
wychowawców z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności edukacji 
przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej( 27 etatów), 19 pomocy nauczyciela ( 16,5  etatów), 14 
osób – personel kuchenny (14 etatów)  oraz 3 pracowników administracyjno-biurowych (2,5 
etatu). Od września do grudnia  pracowało w stowarzyszeniu 4 stażystów skierowanych przez 
PUP w Rzeszowie na okres 6 miesięcy. 
           Pozyskaliśmy dwa pomieszczenia ( 13,3 m2 i 28,64 m2 ) na nową siedzibę biura w 
Boguchwale Plac Rynek 2  
 
IV. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza: 
 

Działania dydaktyczno-wychowawcze w punktach przedszkolnych realizowano w oparciu  
o ministerialną podstawę programową wychowania przedszkolnego ukierunkowaną na 
wszechstronny rozwój dziecka.    
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych  
w każdej grupie dwa razy w tygodniu po pół godziny odbywały się lekcje rytmiki i języka 
angielskiego. Raz w tygodniu realizowano także zajęcia logopedyczne, w których udział brały 
dzieci wytypowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Zgodnie z prośbami 
rodziców w grupach starszaków odbywały się 1 raz w tygodniu lekcje religii.  Mając na celu 
poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci prowadzono obserwacje przy pomocy 
Arkusza obserwacji dziecka 3 – letniego i Arkusza obserwacji dziecka 4 – letniego. Dzieci 5 – 
letnie zdiagnozowano ,,Arkuszem badania gotowości szkolnej”. Informacje o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej przekazano rodzicom końcem kwietnia. 
Ponadto praca nauczycielek dokumentowana była na bieżąco w dzienniku zajęć. 
     W czterech Punktach Przedszkolnych objęto opieką terapeutyczną dzieci z dysfunkcjami:               
W Punkcie Przedszkolnym „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu -Michał Klimczak –zespół Downa 
– upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z 
powyższym z dniem 1 września 2015r. zatrudniono w przedszkolu pomoc nauczyciela z 
wykształceniem ratownika medycznego w charakterze opiekuna, tylko dla tego dziecka.  
W Punkcie Przedszkolnym „Tęczowy Zakątek” w Nosówce -Jakub Leszczyński - posiada 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na zdiagnozowany Zespół 
Aspergera.  
W Punkcie Przedszkolnym ,,Kubusiowa Polana” w Niechobrzu 2 – Jakub Kalandyk – ur. w 
2009 r. chłopiec z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiada orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 
Od września 2015 r. do Punktu Przedszkolnego ,,Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej 



uczęszcza Piotr Szczepanik urodzony w 2009 roku, który ma obustronny niedosłuch 
umiarkowany oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W poprzednim roku 
szkolnym chłopiec uczęszczał do Punktu Przedszkolnego ,,Smerfolandia” w Zgłobniu. 
  
     W punktach przedszkolnych kultywowano tradycje i obrzędowość, obchodzono ważne 
święta, organizowano uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości oraz spotkania z 
ciekawymi osobami. W kalendarzu imprez znalazły się min:   

• Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka 
• Barbórka, Hallowen, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki    
• Dzień Niepodległości, Dzień Górnika 
• Spotkania wigilijne, jasełkowe 
• Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka 
• Powitanie Wiosny, Jesieni 
• Pikniki rodzinne, ogniska integracyjne 
• Uroczystości zakończenia „Roku Przedszkolaka” połączone z pożegnaniem dzieci 

rozpoczynających naukę w szkole 

Przedszkolaki poznawały najbliższe otoczenie, odwiedzały:  
• sklepy spożywcze 
• Biblioteki Publiczne 

Spotykały się z ciekawymi ludźmi: 
• ks. Biskupem 
• pielęgniarką 
• listonoszem 
• fotografem 
• bibliotekarką w związku ze Światowym Dniem Książki 
• Lotniskową Służbę Ratowniczo - Gaśniczą  
• higienistką 
• stomatologiem 
• muzykami z Filharmonii 
• policjantem 
• pracownikiem IPN   
• górnikiem 

Uczestniczyły w wycieczkach autokarowych i pieszych do:  
• Zagrody „Szmer” w Godowej. 
• Kina „Zorza” w Rzeszowie 
• Portu Lotniczego "Rzeszów- Jasionka" 
• Placu zabaw ,,Kolorowy świat”  w Rzeszowie. 
• Gospodarstwa wiejskiego w ramach cyklu tematycznego o zwierzętach z naszego 

podwórka 
• Sali zabaw w Rzeszowie ,,Kinder Planeta”  oraz do kina 6D na film ,,Kosmiczny 

Przyjaciel” 
• Filharmonii Podkarpackiej na spektakl pt” Awanturka z leśnego podwórka”  

Uczestniczyły w spektaklach teatralnych: 



• „Po dzwonku” w wykonaniu grupy edukacyjnej z Krakowa obejrzany w ramach 
profilaktyki uzależnień od komputera 

• Teatrzyk z Krakowa ze spektaklem pt: „Czerwony Kapturek” 
• Przedstawienie pt. „Mała Myszka” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek „Pinokio” z 

Nowego Sącza, 
• Przedstawienie pt. „Calineczka”  w wykonaniu grup przedszkolnych                                                   

z PP w Racławówce 
• Spektakl teatralny „Król wszystkich zwierząt”   w wykonaniu grupy edukacyjnej z 

Krakowa 
• Audycja muzyczna pt. „ Wielcy kompozytorzy dzieciom” w wykonaniu muzyków 

Filharmonii Podkarpackiej 
• „Chemiczne bajery” interaktywny spektakl teatralny dla dzieci 
• Wizyta Teatru Lalek „Bajka” ze spektaklem pt. „Kot w butach”                    

Przedszkolaki chętnie brały udział w akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski 
danej szkoły: 

• Zakup wielkanocnych świec, 
• Zbiórka plastikowych nakrętek, 
• Zbiórka pieniędzy dla dzieci z Ukrainy. 

Ponadto zaangażowano dzieci do udziału w dwóch zbiórkach: 

• Góra Grosza - zbierano pieniążki dla potrzebujących dzieci z domów dziecka; 
• Artykułów i słodyczy -  dla dzieci z Domu Dziecka ,,Mieszko i Dobrawa„ w Rzeszowie. 

 
Dzieci brały udział w organizowanych konkursach: 

• Gminnym Konkursie Plastycznym „Przyroda budzi się wiosną” organizowanym przez 
Publiczne Przedszkole w Boguchwale 

• w konkursie plastycznym „Ozdoba Świąteczna” zorganizowanym przez PP „Kraina 
Krasnoludków” w Racławówce 

     Ważne miejsce w wychowaniu przedszkolaków zajmowała edukacja zdrowotna, dzięki 
której dzieci uczyły się dbać o zdrowie i higienę, a także kształtowano nawyki prozdrowotne.  
W lutym po raz pierwszy Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała zorganizowało 
Spartakiadę Przedszkolną, która odbyła się na sali   gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 
Zgłobniu. W konkurencjach sportowych wzięły udział dzieci z wszystkich punktów 
przedszkolnych. Każda drużyna reprezentowana była przez sześciu zawodników (3 
dziewczynki i 3 chłopców z każdej grupy wiekowej), natomiast pozostałe dzieci głośno 
dopingowały swoich przedstawicieli. Po sportowych zmaganiach dzieci udały się na ,,zdrowy 
poczęstunek”, a każdy przedszkolak otrzymał ,,zdrową paczkę”.  
     Zgodnie z tradycją w czerwcu odbył się kolejny – piąty Gminny Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej "Rozśpiewane Promyczki", który miał miejsce w Szkole Podstawowej w 
Lutoryżu. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, 



Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu oraz Szkoła Podstawowa w Lutoryżu.  
W festiwalu przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i artystyczne. W 
trakcie imprezy dzieci miały okazję oglądać sztuczki w wykonaniu magika, a otuchy podczas 
występów dodawał im zabawny pluszowy przyjaciel. Jury nie miało wątpliwości, aby 
wszystkim małym artystom przyznać pierwsze miejsce, dekorując ich złotymi medalami. 
Uczestnikom festiwalu zapewniono poczęstunek, a każdy przedszkolak otrzymał również 
paczkę ze słodkościami. Na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci przedszkolnych ( 
przegląd piosenki i spartakiadę sportową) przeznaczono kwotę: 5 987,97 zł. .  
 
 
V. Dokształcanie nauczycieli 
 
     Nauczycielki punktów przedszkolnych doskonaliły swój warsztat pracy poprzez udział  
w kursie i dwóch szkoleniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy 
Boguchwała.  
Były to: 
- Kurs doskonalący ,,Kierownik wycieczek szkolnych” –prowadzony przez Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie . Wzięło w nim udział 5 osób (kierownicy PP)  
- Szkolenie - ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” – prowadzone przez Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 12 osób( Prezes SROGB, kierownicy 
PP, pomoce nauczycieli oraz intendentka)  
- Szkolenie - ,,Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola” –prowadzone przez Centrum 
Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 19 osób (nauczyciele PP) 
Nauczycielki brały również udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach edukacyjnych 
organizowanych przez inne placówki: 
– Udział w konferencji ,,Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu” oraz ,,Język angielski 
w przedszkolu”  
– Udział w konferencji ,,Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. 
Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. 
-Szkoleniu „Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi „ 
prowadzonym przez Centrum Hiperbaryczne CONCEPT w Rzeszowie (jedna nauczycielka.)  
-Warsztaty muzyczno- plastyczno-sportowych „Maraton Artystyczny” prowadzony przez 
Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni z Krakowa. 
Udział w e –konferencjach metodycznych (jedna nauczycielka): 
-,, Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności przy  współpracy rodziców i 
przedszkola.”- prowadzenie: Dorota Krzywicka 
- ,,Adaptacja dziecka w  przedszkolu”- prowadzenie: dr Aleksandra Piotrowska 
- ,,Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu”- prowadzenie: Wiesława Żaba- 
Żabińska 
-,, Język angielski w edukacji przedszkolnej” 
 
 
 
 
VI. Aktywizacja mieszkańców środowisk gminy Boguchwała 
 
 Stowarzyszenie budując swoje doświadczenia w osiąganiu założonych celów ma na 



swoim koncie sukcesy w zakresie realizacji projektów szkoleniowych, finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach POKL.  

1. W styczniu złożyliśmy wniosek „Akcelator Aktywności” aktywizujący ludzi młodych w wieku 
15 – 25 lat do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „ Fundusz 
inicjatyw obywatelskich – konkurs FIO 2015”, ale nie otrzymał on akceptacji. 

2. W grudniu 2015 r. złożyliśmy wniosek „Czas na przedszkole” do WUP w  Rzeszowie w ramach 
konkursu oś priorytetowa IX „jakość edukacji kompetencji w regionie”, działanie  9.1 „Rozwój 
edukacji przedszkolnej” na utworzenie drugiego oddziału oraz na realizację zajęć 
dodatkowych w już istniejących – został odrzucony ze względów formalnych. 

3. W grudniu złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy na prowadzenie Dziennego Domu „Senior – 
Wigor” w Racławówce, który realizowaliśmy od 28.12.2015 do 28.01.2016 r. 

 
VII.  Działania na rzecz poprawy bazy przedszkolnej i wyposarzenia:  
 

Dbając o prawidłowy przebieg zajęć opiekuńczo–wychowawczych, Stowarzyszenie na 
bieżąco zabezpiecza potrzeby finansowe punktów przedszkolnych w zakresie zakupu mebli, 
wyposarzenia, niezbędnych sprzętów, materiałów do zajęć, zabawek, środków czystości, itp. 
Wydano na ten cel łącznie 35 678,13 zł. 

Ponadto w okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty w punktach przedszkolnych 
celem podniesienia estetyki, poprawy  warunków sanitarnych i bhp.: 

   
- PP Racławówka – cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz malowanie ścian w jednej sali,  

- PP Niechobrz Nr 2 – adaptacja drugiej sali na potrzeby punktu (wyburzenie ściany 
działowej, wymiana podłogi, malowanie sali ), 

- PP Nosówka – adaptacja zaplecza kuchni (położenie płytek, malowanie ścian ), 

- PP Zgłobień – malowanie kuchni i zaplecza,  

- PP Niechobrz 1  – cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz malowanie ścian w jednej sali, 

- PP Boguchwała – montaż wentylacji mechanicznej, malowanie stołówki, kuchni i zaplecza. 

- PP Zarzecze – adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na wydawanie posiłków, 
przystosowanie ubikacji i częściowe malowanie sali.  

– zdobienie ścian (postaci bajkowe, elementy związane z nazwą danego punktu 
przedszkolnego) – Boguchwała, Niechobrz 1, Wola Zgłobieńska i Zarzecze  - umowa zlecenie. 

Łączny koszt remontów: 25 792,00 zł. 

 

VIII;.  Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa 
 
W  2015 roku Uchwałą Zarządu przekazano kwotę  18 905,67 na pokrycie  dojazdu 

uczniów głównie z Błędowy Zgłobieńskiej do Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej 



w Nosówce oraz dwóch uczniów do gimnazjum w Racławówce. 
  Realizując cele statutowe Stowarzyszenie wsparło działalność sportową na terenie 
gminy kwotą 800 zł.  – realizacja programu rządowego „MultiSport” w SP  w Zarzeczu.              

 
VIII. Działalność promocyjna,  wydawnicza 

 
        Zmodyfikowaliśmy własną stronę internetową  na której zamieszczamy wszystkie 
informacje związane z działalnością tj. opis podejmowanych przedsięwzięć, inicjatyw, 
bieżące  informacje dla rodziców dotyczące organizacji punktów przedszkolnych. Każdy 
punkt ma własną zakładkę. Koszt modyfikacji 1200 zł. 

 
 


