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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

Dane członków Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Członek
Członek

1.7

–
–
–
–
–
–

–
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

–

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

Cele statutowe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
W dniu 30.09.2008 w naszej szkole, jak co roku zorganizowano zbiórkę krwi. Był to dzień
szczególny. Uczniowie ZSEiO wykazali się ogromną odpowiedzialnością, wytrwałością i kompetencją.

Rysunek 1 - Krew oddawano w dwu karetkach

To Oni - 30 osób o wielkim sercu, które razem oddały aż 15 litrów krwi na potrzeby innych.
Podarowali potrzebującym to, co dla nich najważniejsze - życie. Dzięki swojej dobrej woli mogli uszczęśliwić
inne osoby, pomimo, że było to nie lada zadanie.
Nie każdy jest gotów na czyny tego typu, wiele osób zrezygnowało z powodu strachu na widok krwi,
a także igieł. Ci ludzie o wielkim sercu zazwyczaj kierowali się rozsądkiem, współczuciem a nawet starali się
postawić sytuacji tych osób, którym ta krew ratuje życie, których to dla nich, podjęli takie wyzwanie.
Stwierdzili, że chcą pomóc komuś, bo kiedyś sami mogą potrzebować takiej pomocy.
Po całej akcji "krewniacy" dostali nagrodę w postaci czekolady, chociaż i tak sądzą, że lepszą
nagrodą dla nich była satysfakcja z tego, iż mogli pomóc drugiemu człowiekowi.

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.
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 stycznia do grudnia zebrano łącznie 9600 zł.
Rozdzielając łącznie 108 zapomóg losowych. Średnia kwota zapomogi wynosiła prawie 90 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:
- luty 2008
- wsparto finansowo 20 uczniów na łączna kwotę 1400 zł
- marzec 2008
- wsparto finansowo 19 uczniów na łączna kwotę 1700 zł
- czerwiec 2008
- wsparto finansowo 13 uczniów na łączna kwotę 1560 zł
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-

wrzesień 2008
październik 2008
listopad 2008
grudzień 2008

- wsparto finansowo 1 ucznia kwotą 150 zł
- wsparto finansowo 14 uczniów na łączna kwotę 1680 zł
- wsparto finansowo 18 uczniów na łączna kwotę 1250 zł
- wsparto finansowo 23 uczniów na łączna kwotę 1860 zł

1.10 Pomoc dla Magdalenki Moździerz
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 dofinansowanie operacji serca Magdalenki Moździerz. Osobą odpowiedzialą

za koordynowanie akcji byli pani Małgorzata Tobiasz.
Towarzystwo Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas I Samorządem
Uczniowskim przy Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu przeprowadziło kwestę mającą
na celu zgromadzenie środków pomocnych w leczeniu bardzo skomplikowanej wady serca Magdalenki
Moździerz - trzyletniej siostry naszej uczennicy.
Akcję w ZSEiO nadzorowała pani Małgorzata Tobiasz, która wyznaczyła uczniów mających zająć się
kwestą. Pieniądze zbierano do przygotowanych przez Szkolne Koło Caritas puszek.
Zebrano pieniądze, które w kwocie 300 PLN zostały wpłacone na konto Fundacji Cor Infantis-Serce
Dziecka z siedzibą w Lublinie (ul. Nałęczowska 24). Zebrana suma wsparła leczenie Magdalenki Moździerz.
Operacja, ratująca życie, może się odbyć tylko w klinice w Monachium, gdzie obecnie pracuje prof.
Malec, a którego pacjentką jest Madzia. Koszt operacji szacowany jest na 16 200 EUR.

1.11 Pomoc dla rodziny Lejów
Realizując cele „działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia”, oraz
„wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zorganizowało
zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc rodzinie Lejów. Osobami
odpowiedzialnymi za koordynowanie akcji byli pani Małgorzata Tobiasz oraz pan Robert Bal
Dzieci Państwa Lejów są dotknięte poważną chorobą – rdzeniowy zanik mięśni.
W listopadzie 2008 roku uczniowie klasy 1b w ramach akcji zbierania funduszy na wycieczkę
klasową, zebrali pewną kwotę, z której 570 zł przeznaczyli na pomoc rodzinie Lejów z miejscowości Orły.
Jako Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu postanowiliśmy pomóc w zebraniu większej
sumy pieniędzy i przeznaczyć je na zakup węgla.
Po osobistym zaangażowaniu się nauczycieli mgr Małgorzaty Tobiasz i mgr Roberta Bal udało się
zebrać kwotę 1370 zł, co wystarczyło na zakup dwóch ton węgla.
Dodatkowo wystąpiono z pismem do Firmy Anmar z Krosna, która sprzedaje ten surowiec na terenie
Przemyśla, aby pokryła koszty transportu. Firma Anmar pokryła koszt transportu oraz zaoferowała
dodatkowo sfinansowanie dostarczenia jeszcze jednej tony węgla.
W dniu 17.12.2008 roku uczniowie z klasy 1t, pod opieką nauczyciela Roberta Bal udali się do Orłów
w celu pomocy w rozładunku węgla.
Byli to uczniowie: Hołowiecki Krzysztof, Depciuch Łukasz, Barszcz Jarosław, Białogłowski Dariusz,
Gielata Łukasz, Popławski Kamil. Uczniowie ci zostali wyróżnieni wpisem do dziennika w rubryce
z zachowania.
Akcja przeprowadzona została sprawnie, uczniowie wraz z nauczycielem wrócili bezpiecznie
o godzinie 13.00 do szkoły.

1.12 konkurs DialNet Masters
Realizując cele „promowanie młodych talentów” oraz „aktywizacji i wszechstronnego
wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zorganizowało szkolne zespoły, które
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uczestniczyły w konkursie DialNet Masters. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie akcji był
pan Marek Zawadzki
DialNet Masters - to ogólnopolski konkurs wiedzy o internecie dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli, organizowany przez Telefonię DIALOG S.A. przy współpracy
z Politechniką Wrocławską.
Konkurs przebiega w formie kilku etapów testów internetowych (online) oraz organizowanych na żywo w
szkołach "meczów Mastersów" (półfinałów), podczas których młodzież rozwiązuje zadania i odpowiada na
pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych oraz internetu- jego historii i zasad
działania. Mastersi - popularna nazwa uczestników turnieju przyjęta powszechnie na przełomie lat 20072008 - rozgrywają turniej osobno w kategoriach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie rywalizacji
zespołowej (4-osobowe drużyny wraz z nauczycielem prowadzącym) lub indywidualnej (Olimpiada Wiedzy o
Internecie). www.dialnetmasters.pl

Osiągnięcia:
W roku szkolnym 2007/2008 drużyna naszej szkoły w składzie: Miłosz Kroczek, Mateusz Jaromi,
Andrzej Łyczewski oraz Mateusz Sałdan dostali się do półfinału olimpiady, rozgrywanego w Lublinie. Zdobyli
tam 52 punktów - zajmując ostatecznie 11 miejsce, ze stratą 7 punktów (tylko) do miejsc premiowanych
awansem do ścisłego finału.

1.13 Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów
Realizując cele „aktywizacji i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” oraz
„promowanie młodych talentów” stowarzyszenie zorganizowało konkurs informatyczny dla
gimnazjalistów. Konkurs objął patronatem Podkarpacki Kurator Oświaty. Osobami
odpowiedzialnymi za koordynowanie akcji są pan Wojciech Psik oraz pan Marek Zawadzki.
Konkurs jest realizowany w kilku etapach. W listopadzie 2008 rozpoczął się nabór uczestników
konkursu. Uczestnicy zgłosili akces uczestnictwa rejestrując się na stronie o adresie
http://konkurs.zseio.net.pl . W roku 2009 będą rozwiązywać zadania online sukcesywnie publikowane na
portalu strony konkursowej.

1.14 Integracyjny rajd ”Elektronika”
Realizując cel „działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji” oraz
„działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia” 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 2008 r. Uczestniczyło w nim 250 uczniów
i 20 nauczycieli - opiekunów i wychowawców. Organizatorem rajdu była pani Barbara Jałocha.
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Przyjaciół ZSEiO za 2008r.
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Cele rajdu:
-

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

Czas trwania -

6 godzin

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,

1.15 Kurs ECDL dla uczniów
Realizując cele „wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” oraz „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zorganizowało kurs
ECDL dla uczniów naszej szkoły. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kursu jest pan Marek
Zawadzki.
Celem prowadzenia kursu ECDL było przygotowanie uczestników do zdania egzaminów z
poszczególnych modułów, które należy zdać aby otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość obsługi
komputera oraz programów użytkowych.
Zajęcia przygotowujące do egzaminów odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 1510 do 1610
w sali 32. W dniu 12.01.2009 miała miejsce wizytacja okręgowego koordynatora ECDL – p. Tomasza Pardeli
Na zajęcia uczęszcza 11 osób. Prowadzony jest dziennik zajęć pozalekcyjnych, na zajęciach
sprawdzam obecność. W chwili obecnej uczestnicy kółka zdali 3 z 7 egzaminów.

1.16 Ekologiczna akcja Komputery za tonery
Realizując cel „ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej”
stowarzyszenie zorganizowało szkolna zbiórkę zużytych tonerów i baterii. Osobą odpowiedzialną
za koordynowanie akcji był pan Marek Zawadzki
Akcja polega na zbiórce odpadów będących problemem współczesnej cywilizacji - zużytych pustych
kartridży po drukarkach komputerowych. Okazuje się że są to odpady niezwykle wartościowe - nadające się
do powtórnego użytku. Szkoły po zgłoszeniu się i podpisaniu umowy otrzymują specjalne kartony do
składowania zebranych odpadów. Po ich wypełnieniu firma spedycyjna odbiera je do segregacji - na koszt
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Przyjaciół ZSEiO za 2008r.
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organizatorów. Nadające się do recyklingu są skupywane wg. aktualnego cennika, a nienadające się
utylizowane.
Akcja ma dwa aspekty:
-

ekonomiczny - za kartridże zakwalifikowane do skupu szkoła otrzymuje pieniądze zgodnie
z cennikiem. Nie są kwoty małe - kartridże kosztują w skupie od kilku do kilkunastu złotych.
Za 200 sztuk najdroższych odpadów kartridży można kupić nowoczesny komputer czy
kserokopiarkę,

-

ekologiczny - w Polsce użytkownicy drukarek kupują ok. 4 mln kartridży rocznie. Po zużyciu
ok. 10% z nich trafia do refabrykacji, pozostałe 3,6 mln ląduje w koszu a potem na
wysypisku. Powstaje góra odpadów zawierających resztki tuszu lub tonera drukarskiego
i obudowy plastikowe. Zebrane kartridże są kierowane do nowoczesnych linii produkcyjnych,
gdzie z odpadów powstają pełnowartościowe produkty, o parametrach porównywalnych
z oryginalnymi, ale tańsze o 30%.

Na terenie szkoły zebrano 230 kg baterii oraz ponad 300 sztuk kartridży
Od początku akcji z 459 szkół z całego kraju zebrało 63 049 tys. sztuk zużytych kartridży. Na
wysypiska nie trafiło ponad 40 ton szkodliwych odpadów, a za to szkoły otrzymały 420 tys. zł, 19 klas
wycieczki do Zakopanego, a użytkownicy komputerów tańsze materiały eksploatacyjne.
Informacje o ilościach zebranych sztuk zakwalifikowanych do refabrykacji są publikowane na stronie
WWW o adresie http://www.kzt.oswiata.org.pl/

1.17 Bezpieczne ferie
Realizując cele „przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom” oraz „aktywizacji
i wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” stowarzyszenie zapewniło ciekawe
formy spędzenia czasu podczas ferii zimowych . Osobą odpowiedzialną za koordynowanie zajęć
była pani Ewa Nogaj.
Wykaz zajęć realizowanych społecznie przez nauczycieli
w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
podczas ferii zimowych (od 14 do 25 stycznia 2008)
Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dla kogo
przeznaczone

Data
realizacji

Godzina
rozpoczęcia

Czas
realizacji

Miejsce
realizacji

1.

Rok zerowy AGH

T. Baran

maturzyści

22.01
24.01

900

2 x 4h

Sala 5

J. Hrynkiewicz

maturzyści

14.01

900

4h

Sala 6

J. Bazak

chętni
uczniowie klas
II i III

16.01

1000

4h

Aula

2.

3.

Zajęcia z historii
przygotowujące do matury,
próbna matura
Holokaust ludności
żydowskiej
– projekcja filmu z
omówieniem

4.

Próbna ustna matura z j.
angielskiego

M. KądziołkaKostecka

maturzyści
kl. III e

15.01
16.01.

900

8h

Sala 25

5.

Zajęcia przygotowujące do
egzaminu zawodowego

J. Starzyk

uczniowie kl.
IIIy i IVt

17.01
24.01

900

2x4h

Sala 41

6.

Zajęcia dla maturzystów z j.
polskiego

A. Horbaczek

maturzyści

15.01

1000

2h

Sala 1

7.

Historia Galicji – wykład i
warsztaty

M. Śliwka

chętni
uczniowie

15.01

1100

2h

Sala 9

8.

Elektrotechnika w
zadaniach

H. Przytuła

uczniowie kl. I
technikum

16.01

900

4h

Sala 12
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9.

Próbna matura z j.
angielskiego

M. FedkoBaziak

uczniowie kl.
IIIa

16.01
17.01

1200
800

4h
5h

Sala 15

10.

Zajęcia przedmiotowe

A. Piegdoń

chętni
uczniowie kl. I

17.01

800

3h

Sala 25

11.

Zajęcia z matematyki
przygotowujące do matury

A. Lemiech

uczniowie kl.
IIIf

15.01

1000

4h

Sala 26

12.

Zajęcia przedmiotowe

R. Jabłońska

uczniowie kl.
IIIa i IIIc

22.01

900

3h

Sala 9

13.

Zajęcia wyrównawcze z
chemii

B. Jakubiec

wszyscy chętni

14.01

1000

3h

Sala 31

14.

Zajęcia wyrównawcze z
matematyki

E. Chudzicka

uczniowie kl.
Ib, Ic, Ie

15.01

900

2h

Sala 5

15.

Zajęcia przygotowujące do
konkursów
matematycznych

E. Chudzicka

uczniowie kl. I

14.01

900

2h

Sala 5

16.

Zajęcia z geografii dla
maturzystów

M. Tobiasz

maturzyści

21.01

1000

2-3 h

Sala 21

17.

Próbna matura z fizyki

R. Szczupak

maturzyści

15.01

1200

2h

Sala 10

18.

Próbna matura z j.
angielskiego

A. Cyran

uczniowie kl.
IIIb

14.01

1200

2h

Sala 16

19.

Praca w środowisku
GNU/Linux

R. Kostecki

wszyscy chętni

15.01
16.01

1000

4x4h

Sala 32

20.

J. polski dla maturzystów

E. Pietruszka

uczniowie
technikum

14.01

1000

2h

Sala 30

21.

Fakultet z j. niemieckiego
dla maturzystów

M. MareschJarecka

maturzyści kl.
IIId

25.01

900

2h

Sala 6

22.

Programowanie

M. Różański

uczniowie kl.
IV technikum

25.01

900

2h

Sala 55

23.

Próbna matura ustna z j.
angielskiego

N. Bigas

uczniowie kl.
IVt

18.01

900

4h

Sala 8

24.

Próbna matura ustna z j.
angielskiego

J. Omachel

uczniowie kl.
IVt

18.01

900

4h

Sala 8

25.

Zajęcia dla maturzystów

A. Roczniak

uczniowie kl.
IVt

16.01

930

2,5 h

Sala 23

26.

Zajęcia wyrównawcze

A. Roczniak

uczniowie kl. Ix

15.01

1000

2h

Sala 23

27.

Zajęcia dla maturzystów

K. Piss

maturzyści kl.
IIIe

15.01

1000

3h

Sala 27

28.

Zajęcia dla maturzystów z
fizyki

W. Kremer

maturzyści kl.
III f

23.01

1000

3h

Sala 10

29.

Zajęcia dla maturzystów z j.
polskiego

W.
Kochanowicz

uczniowie kl.
IIIf

15.01

800

1,5 h

Sala 26

30.

Zajęcia dla Młodzieżowego
Klubu Filatelistów Nr 1

M. Sawczak

członkowie
koła

14.01

1000

2h

Sala 18

31.

Zajęcia dodatkowe dla
maturzystów

A. Wowk

maturzyści

14.01

900

4h

Sala 24

32.

J. niemiecki dla
maturzystów

A. Tymoczko

uczniowie kl.
IIIe

17.01
18.01

1000

6h

Sala 7
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33.

Zajęcia dla klas I

M. Horodecka

uczniowie kl.
Ia, Ie, If

22.01

1030

2-3 h

Sala 21

34.

Zajęcia dla klas technikum

M. Horodecka

uczniowie kl.
IIIx, IIIy, IIIt

23.01

1030

2-3 h

Sala 21

35.

Projekcja filmu

T. Hausman

chętni
uczniowie

17.01

1000

3h

Sala 25

36.

Zajęcia z I pomocy
przedmedycznej

E. KaczmarekWałczyk

uczniowie kl. I

15.01

1030

2h

Sala 2

37.

Tworzenie pracy
licencjackiej

A. Seneczko

uczniowie kl. I,
II, III

16.01

1000

2h

Sala 46

38.

Diagnostyka sieci
komputerowych

W. Psik

uczniowie kl.
IIIt

18.01

900

4h

s. 32, 35

39.

Próbna matura z j.
polskiego

D. Kulej

uczniowie kl.
IIIc

15.01

900

4h

s. 17

40.

Zajęcia dla maturzystów z j.
niemieckiego

M. Wołoszyn

uczniowie kl.
IIb

15.01

1000

2h

s. 29

41.

Zajęcia dla maturzystów z j.
angielskiego

P. Gerhardt

uczniowie kl.
IVx

17.01
24.01

1000

2h

s. 22

42.

Zajęcia dla maturzystów z j.
angielskiego

A. Rachwał

uczniowie kl.
IIIb

15.01

1300

3h

s. 7

43.

Etap szkolny XXIII
Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej – dogrywka i
spotkanie z laureatami

M. KosteckaJaciów

uczestnicy
olimpiady

14.01

1000

2h

s. 28

44.

Zajęcia wyrównawcze z
historii

M. Pająk

chętni
uczniowie

16.01

1100

2h

s. 11
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