SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Stowarzyszenia Szkoła na 5
w Chorzowie
za rok 2020
Chorzów, 13.05.2021r.

I.

Informacje podstawowe:
1.

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Szkoła na 5 w Chorzowie

2.

Siedziba: ul. Ryszki 55, 41-500 Chorzów

3.

Mail: stowarzyszenie@sp5.chorzow.pl

4.

Media społecznościowe:
- www.facebook.com/stowarzyszenieszkolana5

5.

Numer konta bankowego:
- BNP Paribas 87 1600 1462 1898 5522 7000 0001

6.

Data rejestracji: 29.04.2020 r.

7.

Numer KRS: 0000835220

8.

NIP: 6272767121

9.

REGON: 38597922100000

10. Skład Zarządu w roku 2020:
- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Skarbnik Zarządu
- Sekretarz Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

- Katarzyna Sudoł
- Wojciech Niezgoda
- Ireneusz Bąk
- Joanna Balicka
- Wioletta Ziółkowska – Żyła
- Maciej Pieniążek
- Anna Rekiel

11. Skład Komisji Rewizyjnej w roku 2020:
- Przewodnicząca
- Katarzyna Gębska
- Wiceprzewodnicząca
- Joanna Burczyk
- Członek Komisji Rewizyjnej: - Michał Górny
12. Liczba członków: 12
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II.

Opis działalności statutowej, część merytoryczna:

Stowarzyszenie Szkoła na 5 jest stowarzyszeniem młodym, założonym w
2020 roku. Istnieje dzięki dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom obecnych i
byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi w
Chorzowie, którzy chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Jest organizacją pozarządową, neutralną światopoglądowo, nie związaną z żadną
partią czy organizacją polityczną.
Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie edukacji i
wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz
wspieranie w zakresie rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, wspomaganie
talentów uzdolnionych uczniów, a także wspieranie i popularyzowanie zajęć
pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, sekcji sportowych, promowanie rekreacji
ruchowej, wspieranie rozwoju fizycznego, intelektualnego i postaw
przedsiębiorczych, kształtowanie świadomości komputerowej, wspieranie
działań na rzecz ochrony środowiska, popularyzacja i krzewienie działalności
artystycznej i sportowej, działanie na rzecz promocji miasta Chorzów oraz
regionu śląskiego, a także pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i
dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie.
Stowarzyszenie zostało założone dnia 11 marca 2020 roku, a dnia 29
kwietnia 2020 roku wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego. Stowarzyszenie liczy 12 członków, wszyscy to członkowie
założyciele.
W roku 2020 Zarząd Stowarzyszenia obradował 2 razy. W tym czasie
podjął 3 uchwały.
Na początku swojej działalności, w czerwcu 2020 roku, Zarząd
Stowarzyszenia określił wysokość obowiązkowych składek członkowskich oraz
założył konto Stowarzyszenia w banku BNP Paribas. Z racji na ścisłą
współpracę z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami
Sportowymi w Chorzowie, Stowarzyszenie wzięło na swoje konto pomocnicze
od dnia 29 czerwca do dnia 4 listopada tymczasowo w depozyt środki pieniężne
Rady Rodziców do czasu założenia przez nich nowego konta bankowego.
Również w czerwcu 2020 roku Stowarzyszenie zaistniało w mediach
społecznościowych, tworząc swój profil na portalu Facebook. Informacja o
nowopowstałym stowarzyszeniu została także przesłana wszystkim
nauczycielom i rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 przez portal Librus.
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We wrześniu 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna
opracowały projekty regulaminów dotyczących pracy poszczególnych organów
Stowarzyszenia, t.j.: Regulamin Zarządu Stowarzyszenia, Regulamin Komisji
Rewizyjnej, Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia oraz
Regulamin przyjmowania nowych członków. Powyższe regulaminy miały
zostać przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane przez Zarząd na
miesiąc listopad 2020 roku, jednak rygorystyczne obostrzenia związane z
kolejną falą pandemii ostatecznie uniemożliwiły jego zwołanie, zatem przyjęte
zostaną na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w maju 2021 roku.
W październiku 2020 roku Stowarzyszenie we współpracy z
nauczycielami oraz Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5
zorganizowało konkurs na logo Stowarzyszenia. Konkurs odbył się w formie
zdalnej, wzięli w nim udział uczniowie dwóch grup wiekowych: klasy 1-3 oraz
4-8. Celem konkursu było zaangażowanie uczniów do dodatkowej aktywności
pozalekcyjnej, pobudzenie ich wyobraźni i talentów w trudnej dla nich
rzeczywistości nauki zdalnej. Na konkurs wpłynęły 24 prace. Fundatorem
nagród w konkursie była Rada Rodziców.
W planach była również organizacja spotkania świątecznego w grudniu
2020 roku dla członków stowarzyszenia w celu ich integracji, jednak nie odbyło
się ono ze względu na obostrzenia związane z pandemią.
W zamierzeniach Zarządu docelowo Stowarzyszenie powinno działać w
całym mieście Chorzów, nie powinno ograniczać się tylko do społeczności
Szkoły Podstawowej nr 5.
Ponieważ działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na współpracy z
uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5, a więc obejmuje przede
wszystkim środowisko szkolne, w 2020 roku dynamiczna sytuacja epidemiczna
w kraju skutecznie wstrzymywała działalność stowarzyszenia i utrudniała
jakiekolwiek planowanie aktywności stowarzyszenia. Główną przeszkodą było
zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie oraz zakaz zgromadzeń.

III.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r.:

W 2020 roku Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem gromadziło środki na
finansowanie działalności statutowej oraz pokrywało koszty związane z
działalnością Stowarzyszenia. Ze względu na fakt, że Stowarzyszenie dopiero
rozpoczęło swoją działalność oraz trwającą pandemię, gromadzenie środków
odbywało się jedynie poprzez wpłaty składek członkowskich oraz
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dobrowolnych opłat wpisowych. Natomiast poniesione koszty to comiesięczne
opłaty za kartę płatniczą.
Przychód za rok 2020 wyniósł: 310 zł.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie były prowadzone
kontrole zewnętrzne.
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit tzn. realizuje w działalności
statutowej cele niezarobkowe.
Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie prowadziło działalności
gospodarczej, nie zatrudniało pracowników, nie udzielało żadnych pożyczek
pieniężnych, nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, nie posiada
nieruchomości.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia obowiązki swoje wykonywali społecznie,
nie pobierając ze stowarzyszenia żadnego wynagrodzenia.
Zarząd dziękuje członkom Stowarzyszenia oraz dyrekcji, nauczycielom i
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 za współpracę w 2020 roku oraz
wnosi o zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok 2020 i udzielenie
absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Katarzyna Sudoł – Prezes Zarządu

………………………………

Ireneusz Bąk – Wiceprezes Zarządu

………………………………

Wojciech Niezgoda – Wiceprezes Zarządu

………………………………

Joanna Balicka – Członek Zarządu

………………………………

Maciej Pieniążek – Członek Zarządu

………………………………

Anna Rekiel – Członek Zarządu

………………………………

Wioletta Ziółkowska – Żyła – Członek Zarządu ………………………………
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