
Sprawozdanie  

z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia  

Oświatowo – Samorządowego za 2013 r. 

 

 

 Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego został 

powołany w dniu 1 marca 2012 r. Uchwałą Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia 

Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, który następnie 

ukonstytuował się w następującym składzie:  

1. Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu 

2. Pani Lilia Śliwińska Wiceprezes Zarządu 

3. Pani Halina Staniuk Sekretarz Zarządu 

4. Pani Iwona Kesler Skarbnik Zarządu  

5. Pan Jarosław Matczuk Członek Zarządu 

6. Pan Stanisław Drogomirecki Członek Zarządu. 

 

W 2013 roku Zarząd pracował na podstawie zapisów Statutowych oraz przyjętego 

w dniu 21 czerwca 2013 r. Planu Pracy na 2013 rok. 

 Głównym zadaniem Stowarzyszenia w omawianym okresie sprawozdawczym było 

prowadzenie Szkoły Podstawowej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz 

Publicznego Gimnazjum w Sielcu a także przygotowanie dokumentacji do prowadzenia 

Szkoły Podstawowej w Leśniowicach  i Szkoły Podstawowej w Sielcu. 

 Realizując założenia poprowadzenia wszystkich szkół na terenie gminy oraz 

w związku z otrzymaniem w dniu 1 lutego 2013 r. wniosku od Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Sielcu oraz w dniu 19 kwietnia 2013 roku wniosku od Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Leśniowicach z prośbą o poprowadzenie ich szkół przez 

Stowarzyszenie, w dniu  2 kwietnia 2013 r.  złożyliśmy  wniosek do Wójta Gminy 

Leśniowice o wyrażenie zgody na założenie od 1 września 2013 r. Szkoły Podstawowej 

w Leśniowicach oraz Szkoły Podstawowej w Sielcu.  

 W dniu 16 kwietnia 2013 r. otrzymaliśmy Decyzję Wójta Gminy Leśniowice 

zezwalającą na założenie Szkoły Podstawowej w Sielcu, a w dniu 26 kwietnia 2013 r. 

Decyzję Wójta Gminy Leśniowice zezwalającą na założenie Szkoły Podstawowej 

w Leśniowicach. 

W związku z otrzymaniem decyzji zezwalających na założenie dwóch szkół, rozpoczęto 

przygotowywanie do rozpoczęcia ich funkcjonowania miedzy innymi: powołano 



koordynatorów do zorganizowania szkół, zawarto umowy o prace z nauczycielami  i obsługą 

pracującą w Szkole Podstawowej w Leśniowicach, przeprowadzono nabór na nauczycieli do   

pracy w Szkole Podstawowej w Sielcu oraz nabór na dyrektora tej szkoły. 

 Ponadto w okresie wakacyjnym we wszystkich szkołach na terenie gminy prowadzone 

były remonty i przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.   

W efekcie prowadzonych przygotowań w dniu 2 września 2013 roku pracę rozpoczęły 

4 szkoły podstawowe oraz jedno publiczne gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie.  

 W omawianym okresie sprawozdawczym w szkołach organizowane były wszelkie 

formy edukacji dla dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach 

rewalidacyjnych oraz logopedycznych, a także w dodatkowych zajęć wyrównawczych 

z takich przedmiotów jak: język polski i matematyka. Ponadto zapewnione zostały zajęcia 

indywidualne oraz kółka zainteresowań między innymi: teatralne, plastyczne, informatyczne 

i sportowe. Uczniowie szkół mieli możliwość udziału w licznych konkursach 

międzyszkolnych a nawet w ogólnopolskim konkursie literacko – plastycznym „Bazgroł”, 

pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej. Uczniowie brali również udział 

w uroczystościach szkolnych i gminnych poprzez przygotowane części artystycznych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w szkołach zorganizowany został  dla 15 

nauczycieli, ze szkół z terenu Gminy Leśniowice, kurs z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Szkolenie przeprowadził dyplomowany ratownik medyczny, posiadający 

wieloletni staż i doświadczenie wyniesione z pracy w zespołach wyjazdowych pogotowia 

ratunkowego, w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące udzielania pomocy na poziomie 

przedmedycznym. Priorytetem szkolenia była nauka prostych manualnych czynności, 

niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia w stanach, gdy jest ono zagrożone. Ponadto 

starając się zapewnić dobrą jakość funkcjonowania szkół i dobry poziom nauczania 

umożliwiamy dyrektorom oraz nauczycielom udział w licznych kursach i szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności.  

 Ponadto chcąc podnosić jakość nauczania oraz polepszyć warunki lokalowe szkół, 

w dniu 20 listopada 2013 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Jest to działanie 9.1.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej. Realizacja tego projektu pozwoli nam na doposażenie 4 oddziałów 

szkół podstawowych w meble, pomoce dydaktyczne i dostosować szkołę do przyjęcia dzieci 

w wieku od 4 lat. Realizacja powyższego programu będzie trwała od marca 2014 roku do 



końca sierpnia 2014 r. Na Stowarzyszeniu leży obowiązek utrzymać przez co najmniej dwa 

lata utworzone w ramach projektu oddziały. 

Oprócz prowadzenia działalności oświatowej Stowarzyszenie w 2013 roku działało 

również na rzecz pielęgnowania i kultywowania tradycji ludowych, poprzez  

współorganizowanie wraz z Wójtem Gminy Leśniowice oraz Samorządowym Ośrodkiem 

Kultury w Leśniowicach uroczystość pn. „Integracja pokoleń w ramach obchodów Święta 

Kobiet w Gminie Leśniowice”. Środki finansowe na zorganizowanie tej uroczystości 

pozyskane zostały przez Stowarzyszenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w ramach działania 4.1.3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Uroczystość ta została 

zorganizowana w dniu 8 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Rakołupach. 

Realizowany program miał na celu popularyzację i promocję lokalnych walorów kulturowych 

i artystycznych oraz integrację lokalnej społeczności. Podsumowaniem działań realizowanych 

w ramach programu był zorganizowany podczas obchodów Dnia Kobiet kiermasz rękodzieł 

oraz wyświetlona została prezentacja multimedialna pokazująca osiągnięcia i sukcesy pań 

z terenu gminy, a także ich zaangażowanie i wkład w życie społeczne oraz ich dorobek 

artystyczno – kulturowy.  

Ponadto w dniu 4 grudnia 2013 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego na dofinansowanie, w ramach projektu „Kultywowanie tradycji 

i zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice” uroczystości Zielonych Świątek oraz Święta 

Plonów.  Realizacja tego programu będzie trwała w okresie od maja - do sierpnia 2014 r. 

 

W omawianym okresie Zarząd odbył 7 posiedzeń, podczas których podjęto 19 uchwał 

dotyczących spraw organizacyjno – porządkowych, takich jak: 

 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Sielcu, 

 w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Leśniowicach, 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Sielcu, 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, 

 w sprawie powołania Koordynatora do zorganizowania Szkoły Podstawowej 

w Leśniowicach, 

 w sprawie powołania Koordynatora do zorganizowania Szkoły Podstawowej w Sielcu, 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi 

w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe, 

 w sprawie zwołania Walnego Zebrana Sprawozdawczego, 



 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, 

 w sprawie powołania Koordynatora do zorganizowania Szkoły Podstawowej w Sielcu, 

 w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, 

 w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Leśniowicach, 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-

Samorządowego, 

 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Sielcu, 

 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Teresinie, 

 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Leśniowicach, 

 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Rakołupach 

 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Publicznego 

Gimnazjum w Sielcu 

 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez Leśniowskie 

Stowarzyszenie Oświatowo –Samorządowe. 

 

W wszystkich odbytych w 2013 roku posiedzeniach Zarządu uczestniczył Pan 

Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, a frekwencja członków Zarządu na 

posiedzeniach przedstawia się następująco: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

członka Zarządu 

Ilość 

posiedzeń 

Uczestnictwo 

w posiedzeniach 

Nieobecności  

na posiedzeniach 

1. Agnieszka Raczyńska 7 7 - 

2. Lilia Śliwińska 7 6 1 

3. Halina Staniuk 7 5 2 

4. Kesler Iwona 7 7 - 

5. Drogomirecki Stanisław 7 7 - 

6. Matczuk Jarosław 7 2 5 

 



Stowarzyszenie w 2013 roku otrzymało dotację od Urzędu Gminy Leśniowice 

w wysokości 1 726 794,72 zł. Otrzymana dotacja wydatkowana została na główną działalność 

statutową Stowarzyszenia tj. na utrzymanie szkół na terenie Gminy Leśniowice między 

innymi na wynagrodzenia i pochodne od pracowników szkół, usługi oraz zużycie materiałów 

i energii elektrycznej. 

Ponadto Stowarzyszenie uzyskało dochody ze stołówek szkolnych w wysokości 

45 965,70 zł, które wydatkowano na zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci 

oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości 

3 087,16 zł na realizacje projektu „Integracja pokoleń w ramach obchodów Święta Kobiet 

w Gminie Leśniowice” a także pozostałe dochody w kwocie 3 414,87 zł z tytułu darowizn od 

sponsorów, za wynajem sali, składek członkowskich oraz odsetek bankowych. 

Łączna wysokość dochodu Stowarzyszenia w 2013 roku wyniosła: 1 779 262,45 zł 

Na koniec 2013 roku Stowarzyszenie zwróciło do Urzędu Gminy 1 121,30 zł 

niewykorzystanej dotacji. 

 

Podsumowując działalność Stowarzyszenia należy stwierdzić, iż mimo napotykanych 

trudności Stowarzyszenie realizuje cele określone w Statucie, koncentrując swoje zadania na 

prowadzeniu publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Leśniowice. 

Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej i sportowej. Szkoły prowadzone przez stowarzyszenie na dzień dzisiejszy nie 

budzą zastrzeżeń, funkcjonują zgodnie z prawem i na podstawie statutów zgodnych 

z obowiązującym przepisami oświatowymi.  

Ponadto wspiera przedsięwzięcia edukacyjno – kulturalne na rzecz dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Leśniowice, a także pielęgnuje kultywowanie tradycji ludowych oraz ściśle 

współpracuje i współdziała z władzami samorządowymi gminy. 

Dzięki ścisłej współpracy z władzami gminy oraz jednostkami organizacyjnymi 

urzędu, Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans w dostępie 

do wiedzy i  kultury, realizuje zadania oświatowe w sposób zadawalający oraz aktywizuje 

społeczność w różnym wieku i z różnych środowisk.  


