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Dane organizacji
1.1

Nazwa, siedziba i adres
Nazwa:
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
Siedziba: Przemyśl
Adres:
37-700 Przemyśl, ul Kilińskiego 10

1.2

Dane identyfikacyjne
NIP:
795-24-31-202
Numer REGON:
180278537

1.3

Kontakt
Telefon:
e-mail:

1.4

16 678 30 01
przyjacielezseio@op.pl

KRS
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 02.05.2007 r.
Numer KRS: 0000279970

1.5

Dane członków Zarządu
Prezes zarządu
Wiceprezes
Wiceprezes
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu

1.6

–
Maciej Karwowski , zam. w Przemyślu
Alina Nagórna – Łukasińska, zam. w Przemyślu
Andrzej Seneczko, zam. w Przemyślu
Magdalena Kowalska, zam. w Przemyślu
Ewa Nogaj, zam. w Przemyślu
Małgorzata Tobiasz, zam. w Przemyślu
Magdalena Śliwka, zam. w Przemyślu

Dane członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Członek
Członek

1.7

–
–
–
–
–
–

–

Marek Różański, zam. w Przemyślu
–
Ewa Chudzicka, zam. w Przemyślu
–
Wojciech Psik, zam. w Przemyślu

Cele statutowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
promowanie młodych talentów,
działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.
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Realizacja celów statutowych
1.8

Akcja krwiodawstwa

Realizując cel „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia”, stowarzyszenie
zorganizowało akcje krwiodawstwa. Osobą odpowiedzialna za koordynowanie akcji był
pan Wiesław Brud – członek stowarzyszenia. W okresie od maja do grudnia 2007
przeprowadzono dwie akcje krwiodawstwa.
25 września 2007 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu odbyła
się akcja honorowego oddawania krwi. Uczniowie, którzy legitymują się dowodem osobistym i ogólnie
dobrym stanem zdrowia, mogli oddać krew.
W organizacji tego dużego przedsięwzięcia panu Wiesławowi Brudowi pomagali jego
wychowankowie z klasy 3x. Chłopcy ci wykazali się ogromnym zaangażowaniem i zdolnościami
organizacyjnymi. Dzięki nim akcja przebiegała bardzo sprawnie. Przygotowali sale, stworzyli listy dawców,
opiekowali się kolegami, którzy oddali krew. Na szczególne wyróżnienie zasłużył uczeń tej klasy Marcin
Baryła który nie tylko pomagał w organizowaniu akcji, ale również po raz pierwszy w życiu oddał krew.
Uczniowie ZSEiO z wielką cierpliwością wypełniali bardzo szczegółowe ankiety i poddawali się
badaniom lekarza. Dla wielu (szczególnie dziewcząt) na tym etapie przygoda z krwiodawstwem się
zakończyła. Dziewczyny z ”Elektronika” są co prawda zgrabne i szczupłe, ale okazywało się często, że za
szczupłe. Wszystkim dopisywał humor.

Rysunek 1 Uczniowie szkoły uczestniczą w "Akcji krwiodawstwa"
Wstępne badania krwi przyczyniły się do wykrycia u kilku uczniów chorób, o których wcześniej
nie wiedzieli. Tak więc przeprowadzanie podobnych akcji ma i tę zaletę, że można monitorować stan zdrowia
uczniów.
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Z 69 uczniów przystąpiło do akcji a 42 spośród nich oddało 18,3 litra krwi
Po zakończonej akcji na twarzach uczniów zajaśniały uśmiechy zadowolenia i dumy. Oto zrobili coś
naprawdę wielkiego i ważnego… Ich młoda krew na pewno uratuje komuś życie.
Celem tych akcji było nie tylko samo pozyskanie krwi, ale przede wszystkim propagowanie idei
krwiodawstwa. Z obserwacji wynika, że dla większości młodych ludzi którzy po raz pierwszy oddają krew,
krwiodawstwo staje się formą niesienia bezinteresownej pomocy na wiele lat. Młodzież chce pomagać
innym, tylko trzeba jej to umożliwić! Uczniowie ZSEiO oddają również krew indywidualnie.
30 listopada 2007 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu odbyła
się wyjazdowa akcja honorowego oddawania krwi. Uczniowie, legitymujący się dowodem osobistym
i dobrym stanem zdrowia, chętni do oddania krwi byli przewożeni karetką pogotowia do stacji krwiodawstwa.
W akcji uczestniczyło 26 uczniów z których 20 oddało łącznie 9 litrów krwi.

1.9

Finansowe wspieranie uczniów

Realizując cel „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”,
stowarzyszenie organizowało zbiórki środków finansowych z przeznaczeniem na
finansowe wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osobą
odpowiedzialną za koordynowanie akcji była pani Ewa Chudzicka – członek
stowarzyszenia.
Zbierane środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku szkolnym za wiedzą i zgodą
dyrektora szkoły pochodziły z dobrowolnych comiesięcznych składek od wielu nauczycieli
zatrudnionych z Zespole Szkół elektronicznych i Ogólnokształcących. W akcji brali udział również
nauczyciele nie zrzeszenie w Stowarzyszeniu. Pomoc finansowa przeznaczona była dla uczniów szkoły
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Od maja do grudnia zebrano łącznie 7 720 zł.
Rozdzielając łącznie 78 zapomóg losowych. Średnia kwota zapomogi wynosiła prawie 100 zł.
Przeprowadzona akcja bardzo zjednoczyła środowisko nauczycielskie i uczniowskie. Uczniowie czują
troskę nauczycieli i ich wsparcie w chwili kiedy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja finansowego wspierania najbardziej potrzebujących uczniów spotkała się z bardzo ciepłym
przyjęciem w naszym lokalnym środowisku. Będzie systematycznie kontynuowana.
Zestawienie rozdzielonych zapomóg:
- maj 2007
- wsparto finansowo 11 uczniów na łączna kwotę 870 zł
- czerwiec 2007
- wsparto finansowo 13 uczniów na łączna kwotę 1020 zł
- październik 2007
- wsparto finansowo 11 uczniów na łączna kwotę 1540 zł
- listopad 2007
- wsparto finansowo 16 uczniów na łączna kwotę 2240 zł
- grudzień 2007
- wsparto finansowo 27 uczniów na łączna kwotę 2050 zł

1.10 Pomoc dla Andżelki

Realizując cele „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia”, „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” oraz „wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę środków
finansowych z przeznaczeniem na zakup implantuj aparatu słuchowego.
Towarzystwo Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas I Samorządem
Uczniowskim przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo Komitetu
„Pomoc dla Angeliki" z dnia 24.10.2007r, przeprowadziło kwestę mającą na celu zgromadzenie środków
pomocnych w leczeniu szesnastoletniej uczennicy LO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3
w Przemyślu.
Akcję w ZSEiO nadzorowała pani Małgorzata Tobiasz, która wyznaczyła uczniów mających zająć się
kwestą. Pieniądze zbierano do przygotowanych przez Szkolne Koło Caritas puszek.
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Zbiórkę przeprowadzano w dniach 29-31 października i 3-5 listopada 2007r. 6 listopada 2007 r. o godzinie
950 otworzono puszki pod nadzorem komisji w składzie:
mgr Małgorzata Tobiasz –

członek zarządu stowarzyszenia

Anna Gałązka

–

uczennica kl.3b

Agnieszka Kondracka

–

uczennica kl.3b

Angelika Skalska kl.3b

–

uczennica kl.3b

Komisja policzyła pieniądze, zebraną sumę 440 złotych wpłacono do kasy szkoły i przelano na konto:
Alicja Stanisława Podgórska Przemyśl ul Wieniawskiego 8/31 PKO BP SA 5010 2055 5811 1114 9011 0000 32
z dopiskiem „Aparat słuchowy dla Andżeliki". Operacje finansowe wykonano za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły.

Rysunek 2
Treść apelu, z prośba o pomoc dla Andżeliki

Rysunek 3
Potwierdzenie wpłaty zebranych środków dla Andżeliki

1.11 Integracyjny rajd ”Elektronika”
Realizując cel „działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji”
stowarzyszenie zorganizowało Integracyjny rajd dla klas pierwszych. Osobą odpowiedzialną za
koordynowanie akcji była pani Barbara Jałocha – członek stowarzyszenia.
Integracyjny rajd dla klas pierwszych odbył się 12 listopada 2007 r. Uczestniczyło w nim 269 uczniów
i 20 nauczycieli - opiekunów i wychowawców. Organizatorem rajdu była pani Barbara Jałocha.
Cele rajdu:
-

zintegrowanie uczniów i nauczycieli,
ustalenie wspólnych reguł współpracy pomiędzy klasami a wychowawcami,
wzajemne poznanie się,

Czas trwania -

6 godzin
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Przebieg rajdu:
-

piesze przejście od szkoły do fortu Helicha,
wspólny posiłek,

-

zabawy służące poznaniu się i integracji (autoprezentacja klas, przeciąganie liny),
podsumowanie konkursów oraz rozdanie nagród,

-

Rysunek 4 Wspólne zdjęcia klasowe z wychowawcami wykonane na terenie fortu

1.12 Szkolny Turniej Szchowy

Realizując cel „działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji”
stowarzyszenie zorganizowało szkolny turniej szachowy. Osobą odpowiedzialną za
koordynowanie akcji była pani Agata Gorzelnik – członek stowarzyszenia.
Cele turnieju:
- integracja uczniów szkoły
- aktywizacja rozwoju intelektualnego
Przebieg turnieju:
Międzyklasowy turniej szachowy o puchar Dyrektora Szkoły odbył się 6 listopada 2007 r. na sali
gimnastycznej.
Wyniki współzawodnictwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miejsce zajął Kamil Kot z klasy 1c
miejsce zajął Patryk Fok z klasy 3y
miejsce zajął Damian Kołcz z klasy 1c
miejsce zajął Marcin Kość z klasy 1x
miejsce zajął Wojciech Szklarz z klasy 4u
miejsce zajął Mateusz Kurylak z klasy 2t
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