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4 Informacje o organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w 

Rzeszowie

35 – 112 Rzeszów, ul. Bohaterów 25, 

tel. (017) 8564768, 

e-mail: zss1@op.pl 

Wpisano do Rejestru Sadowego w 1992 r., 

do Krajowego Rejestru Sądowego 20.11. 2001 r.

Numer KRS: 0000064187 

Numer identyfikacyjny REGON: 690238661

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego:

– wpis do KRS w dniu 30.11.2006 r.

– podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9133Z : działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  
niesklasyfikowana.

Zarząd:
przewodnicząca: Elżbieta Jaremczuk 

zastępca przewodniczącej: Agnieszka Kluz

sekretarz: Edyta Jagoda



skarbnik: Andrzej Olszewski

członkowie: Małgorzata Dudek

                   Regina Mamczur

                   Damian Sikorski

                   Anna Słaby

5 Zasady,  formy i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem 
realizacji celów statutowych:

Cele statutowe: 

Celem działania  Stowarzyszenia  jest  prowadzenie  społecznych szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz placówek doskonalenia 

nauczycieli, wspomagania ich funkcjonowania i rozwoju, troska o rozwój 

i wychowanie uczęszczających do nich dzieci i młodzieży w duchu etyki 

katolickiej.

Przedmiot działalności statutowej: 

Nieodpłatna  działalność  statutowa  (odpłatnej  nie  prowadzimy). 

Stowarzyszenie  opiera swoją  działalność przede wszystkim na pracy 

społecznej  ogółu  członków Stowarzyszenia,  działających  w  zgodzie  

z  obowiązującym  porządkiem  prawnym  RP.  Terenem  działania 

Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów i okoliczne gminy.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

1 Wspieranie  wszelkich działań mających na celu  pomoc Zespołowi 



Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie.

2 Organizowanie  prelekcji,  sympozjów,  kursów itp.  podnoszących 

poziom  wiedzy  pedagogicznej,  psychologicznej,  etycznej  dla 

nauczycieli i rodziców.

3 Reprezentowanie  interesów  szkoły  wobec  władz  publicznych

i kościelnych.

4 Współpracę  z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi 

stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.

5 Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie i obowiązującymi 

przepisami.

6 Inicjowanie innych form wspólnego działania,  mających na celu 

realizację założeń Statutu.

Powyższe  zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  były 
realizowane w następujących działaniach szczegółowych:

Stowarzyszenie,  jako  organizacja  społeczna  i  obywatelska, 

powstało  w  1992  roku  jako  wyraz  konkretnych  potrzeb  lokalnego 

środowiska  mających na  celu  dobro  i  wszechstronny  rozwój  dzieci  i 

młodzieży.  Postawiliśmy  sobie  cele  i  zadania,  które  obrazuje  statut 

Stowarzyszenia.  Wartości  takie  jak  prawda,  dobro,  piękno,  dekalog  i 

Ewangelia  są kierunkami,  według  których pracuje  organ prowadzony 

przez  Stowarzyszenie.  Dzisiaj,  z  perspektywy  14  lat  działalności 

widzimy,  

że służą one twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Teraz przyszedł 

czas  na  doskonalenie  form  i  metod  działalności,  co  systematycznie 

czynimy.



-  Od  początku  swojej  działalności  Stowarzyszenie  zatwierdza  plan 

finansowy szkoły. Szeroko uwzględnia przy tym indywidualne potrzeby 

uczniów. Znaczną część funduszy przeznacza na zajęcia dodatkowe  

(z zajęć tych korzystają wszyscy uczniowie szkoły) i kompensacyjno – 

wyrównawcze (z zajęć tych korzysta około 35% uczniów szkoły). Celem 

prowadzonych  zajęć  jest  wspieranie  intelektualnego,  psychicznego, 

fizycznego  i  duchowego  rozwoju  każdego  ucznia,  gruntowne 

przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych i dalszego etapu 

kształcenia,  zaawansowane  posługiwanie  się  językiem  obcym  przez 

uczniów, rozwijanie ich zainteresowań, budzenie pozytywnego obrazu 

samego siebie i życzliwości wobec innych. Tak więc wszyscy uczniowie 

mają  zapewnioną  naukę  języka  obcego  w  rozszerzonym  wymiarze 

godzin, uczęszczają na basen. W klasach I – III prowadzone są rytmika, 

gimnastyka  ogólnorozwojowa,  zapobiegawcza  i  korekcyjna, 

informatyka,  zajęcia  z  logopedii,  kółko  taneczne,  plastyczne,  kółko 

języka  francuskiego.  W  klasach  starszych  Szkoły  Podstawowej  oraz 

Gimnazjum  prowadzone  są  chór,  kółko  literackie,  teatralne, 

informatyczne,  matematyczne,  języka  francuskiego,  plastyczne,  kółko 

przyjaciół  poezji  ks.  J.  Twardowskiego.  Dla  uczniów  mających 

zaburzenia rozwojowe oraz problemy w nauce prowadzone są: zajęcia 

logopedyczne  dla  dzieci  z  wadami  wymowy,  korekcyjno  – 

kompensacyjne  dla  dzieci  dyslektycznych,  dysgraficznych,  

z dyskalkulią, wymagających ćwiczeń rehabilitacyjnych czy specjalnego 

programu dla dzieci niedowidzących oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla 

dzieci  o  obniżonych  możliwościach  intelektualnych  i  posiadających 

opinię  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej.  Przy  obecnym 

poziomie  środków  finansowych  Stowarzyszenie  nie  jest  w  stanie 



zapewnić  prowadzonym  przez  siebie  szkołom  odpowiedniej  ilości 

specjalistycznych pomocy dydaktycznych w stosunku do potrzeb tych 

placówek.

-  Stowarzyszenie  działa  od  1992  r.  Początkowo  nosiło  ono  nazwę 

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Społecznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  

w  Rzeszowie.  Odpowiadając  na  potrzeby  środowiska  w  1999  roku 

Stowarzyszenie  poszerzyło  swoją  działalność  powołując  Społeczne 

Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie. Jednocześnie zmieniona została nazwa 

stowarzyszenia  na:  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Zespołu  Szkół 

Społecznych Nr 1 w Rzeszowie.

-  Każdego  roku  Stowarzyszenie  podejmowało  działania  na  rzecz 

środowiska lokalnego organizując prelekcje, pikniki, wieczornice, aukcje 

itp.  W ten sposób zdobywane były  dodatkowe fundusze na potrzeby 

szkoły. 

-  Stowarzyszenie  uczestniczyło  czynnie  w  miejskich  uroczystościach 

patriotycznych  i  kościelnych  takich,  jak  Rocznica  Odzyskania 

Niepodległości, Święto 3 – maja, Boże Ciało, 

-  Stowarzyszenie  współpracowało  z  parafią  Św.  Judy  Tadeusza,  na 

terenie której mieści się szkoła oraz z Radą Osiedla. 

-  Stowarzyszenie  współpracowało  z  Klubem  Inteligencji  Katolickiej 

organizując  sesje  naukowe  mające  na  celu  podniesienie  poziomu 

wiedzy etycznej nauczycieli i rodziców.

-  Stowarzyszenie  współpracowało  z  radiem VIA,  Radiem Rzeszów,  

TV Rzeszów, Gazetą Wyborczą. 

-  Stowarzyszenie  współpracowało  ze szkołami  katolickimi  z  Ukrainy  

i ze Słowacji. W naszej szkole gościliśmy delegację ze szkoły katolickiej 



w Popradzie oraz ze szkoły z Kamieńca Podolskiego.

- Stowarzyszenie stale współpracuje z rzeszowskim Caritas organizując 

zbiórki pieniędzy oraz innych darów. 

-  Stowarzyszenie  współpracuje  z  Fundacją  „Nasza  szkoła”,  celem 

współpracy jest zdobycie dodatkowych funduszy na działalność szkoły.

-  Stowarzyszenie  współpracowało  z  rzeszowskim  środowiskiem 

akademickim poprzez prowadzenie przez szkołę praktyk dla studentów 

oraz kursów doskonalących dla nauczycieli. 

-  Stowarzyszenie  podejmowało  różnego  rodzaju  działania  oświatowe 

jak: uczestnictwo w programie Comenius Sokrates, w programie MOJA 

SZKOŁA W UNII  EUROPEJSKIEJ,  w programie SZKOŁA Z KLASĄ, 

organizowało szkolenia Dennisona dla nauczycieli.

- Stowarzyszenie współpracowało z EDULANDIĄ organizując na terenie 

szkoły różnotematyczne kursy dla zainteresowanych osób.

- W latach 2001 – 2003 Zespół Szkół Społecznych nr 1, jako szkoła 

prowadzona przez Stowarzyszenie,  uczestniczył w międzynarodowym 

programie  Comenius  Sokrates.  Zrealizowane  zostały  działania  w 

projekcie  „EUROPEJSKIE  DZIECI  SZUKAJĄ  WARTOŚCI  ŻYCIA 

TWORZĄC  SZTUKĘ  W ZJEDNOCZONEJ  EUROPIE  –  Eurokids  go 

forw@rt”.  

W projekcie uczestniczyły szkoły z sześciu państw: Holandia, Austria, 

Wielka Brytania, Republika Czeska, Włochy, Polska.  Głównym celem 

projektu  było  umocnienie  rozwoju  myślenia  kreatywnego  uczniów, 

nauczycieli,  dyrektorów.  Dzieci  koncentrowały  się  na  odbiorze  

i  przetwarzaniu  świata  za  pomocą  zmysłów.  Zapoznawały  się  



z  możliwościami  wykorzystania  zmysłów  przez  ludzi 

niepełnosprawnych.  Przedstawiciele  szkół  z  wymienionych  państw 

wymieniali  swoje  doświadczenia  odwiedzając  wszystkie  partnerskie 

szkoły.

- W roku szkolnym 2003/04 i  04/05 Stowarzyszenie współpracowało  

z Fundacją „Fundusz Współpracy” Program Projektów Pomocowych.  

W  ramach  współpracy  zrealizowany  został  projekt  „III  Podkarpackie 

Forum Klubów Europejskich”.

- Dzięki staraniom Stowarzyszenia i Dyrektora szkoły 31 maja 2004 r. 

nadano  szkole  imię  ks.  Jana  Twardowskiego.  W ten  sposób  szkoła 

włączyła  się w sieć szkół  im.  Ks.  J.  Twardowskiego.  Podjęta została 

współpraca ze szkołami z całego kraju.

7 Działalność  gospodarcza  nie  jest  przez  Stowarzyszenie 
prowadzona.

8 Uchwały zarządu

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały dotyczące funkcjonowania 

Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie, wysokości czesnego 

i zasad jego opłacania przez rodziców. 

W  latach  2004  –  2006  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  54  uchwały 

dotyczące:

 utworzenia  funduszu  na  zakup  pomocy 

dydaktycznych;

 zatwierdzenia planu finansowego szkoły na rok 2005;

 zatwierdzenia planu finansowego szkoły na rok 2006;



 o obniżeniu kwoty czesnego dla uczniów klasy „0”;

 wysokości i zasadach wpłaty wpisowego do Zespołu 

Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie; 

 zwołania Walnego Zgromadzenia w celu poszerzenia 

statutowej działalności Stowarzyszenia;

 o zmianie regulaminu wynagrodzeń;

 o  przyznaniu  nagród  dla  dyrektora  i  nauczycieli  z 

okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej;

 o  przyznaniu  ulg  w  czesnym  na  wnioski  rodziców 

uczniów z problemami zdrowotnymi;

 w  sprawie  postępowania  proceduralnego  w 

przypadku niewywiązywania się z umowy dotyczącej 

zobowiązań finansowych;

 współpracy z EDULANDIĄ, Szkołą Rodzenia, Szkołą 

dla  Rodziców,  ze  sklepikiem  szkolnym,  z 

Niepubliczną Szkołą Muzyczną.

• Informacja  o  wysokości  uzyskanych  przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, 
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy)

Do końca 2006 r. Stowarzyszenie nie posiadało konta bankowego. 

Konto bankowe założone było przez Zespół Szkół Społecznych Nr 1 

w Rzeszowie, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie.



• Informacja  o  odpłatnych  świadczeniach,  realizowanych 
przez  organizację  w  ramach  celów  statutowych  z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Stowarzyszenie nie prowadzi świadczeń odpłatnych.

W  okresie  sprawozdawczym  działalność  i  finanse  Stowarzyszenia 

Przyjaciół  Zespołu Szkół  Społecznych Nr 1 w Rzeszowie kontrolował 

organ  statutowy:  Komisja  Rewizyjna.  Wynik  był  pozytywny,  Zarząd 

uzyskał absolutorium.


