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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Zarządu SKT STO nr 102  

 Kadencja 2013 – 2016 

 

 1. Informacje ogólne o Samodzielnym Kole Terenowym Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego nr 102 (SKT STO nr 102) 

 1.1. Dane SKT STO nr 102: 

Adres   ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa; 

Tel., fax.  22 848 49 02, fax. 22 646 68 37; 

REGON  012138568; 

Numer KRS  0000012875 w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy,  

    XIII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Stowarzyszeń; 

Status OPP od  31.05.2005 r. 

 1.2. Zarząd Koła (wybrany przez Walne Zebranie w dniu 5 marca 2013 r.): 

Prezes   Urszula Piasecka - Lobert 

Wiceprezes  Jacek Baszkiewicz 

Skarbnik  Agnieszka Tylenda 

Sekretarz  Iwona Truszkowska 

Członkowie  Katarzyna Piaścińska 

    Zygfryd, Otto Raczkowiak 

 1.3. Komisja Rewizyjna: 

Elżbieta Skotarek 

Piotr Wierzbicki 

Wanda Orkisz 

 2. Cele statutowe 

 2.1. Zgodnie ze Statutem celem SKT STO nr 102 jest: 

 działanie na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych; 

 wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie kultury zdrowotnej; 

 organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz wypoczynku letniego; 

 podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną); 

 podejmowanie działań w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

 2.2. Koło prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.   



2 

 3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 3.1. Prowadzenie Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych: Podstawowej, Gimnazjum, 

Przysposabiającej do Pracy „Dać Szansę” STO (ZSSS „Dać Szansę” STO). 

Szkoła „Dać Szansę” została założona przez rodziców w 1990 r., jako alternatywa dla 

oświaty państwowej, dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała 01.02.1993 r., organ rejestrowy - Kuratorium 

Oświaty i Wychowania. 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Dyrektor zespołu szkół zatrudniany jest przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego 

STO nr 102. 

ZSSS prowadzi działalność oświatową, dydaktyczną, rehabilitacyjną i wychowawczą 

nieodpłatną (kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i przysposabiającej 

do pracy) oraz odpłatną w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych 

dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 

SKT STO nr 102 dzierżawi budynek tytułem umowy najmu na czas nieokreślony.  

W budynku tym znajduje się siedziba ZSSS „Dać Szansę” STO. 

Umowa Najmu zawarta została z Zarządem Budynków Komunalnych – Mokotów. 

Szkoła prowadzi odrębną księgowość. 

W szkole uczy się 49 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w 8 zespołach klasowych 3-8 osobowych. 

Klasą kieruje nauczyciel-wychowawca, wspomagany przez pomoc nauczyciela. 

Klasy są oznaczone literami od A do H i reprezentują trzy etapy nauczania: 

A – E  Szkoła Podstawowa 

F   Gimnazjum 

G, H   Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Liczba zatrudnionych:  

nauczyciele   20  

psycholog   1 

pomoce nauczycieli 8 

pracownicy administracji 2 

Dyrektorem ZSSS „Dać Szansę” STO jest Małgorzata Lipska, funkcję tę pełni od 1 lipca 

2013 roku.  

Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły mają wyższe wykształcenie z kwalifikacjami do 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
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Szkoła posiada: 

 8 sal lekcyjnych; 

 pracownię plastyczną; 

 pracownię ceramiczną; 

 pracownię do zajęć gospodarstwa domowego, która pełni też funkcje pracowni 

ceramicznej z zapleczem technicznym; 

 salkę gimnastyczną o powierzchni ok. 45m2; 

 salę do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, pełniącą także rolę sali świetlicowej 

na potrzeby Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej „Dać Szansę” STO; 

 gabinet logopedyczny; 

 2 gabinety indywidualnych zajęć wspierających edukację; 

 gabinet psychologa; 

 sekretariat; 

 gabinet dyrektora; 

 gabinet pielęgniarki; 

 kuchnię oraz pomieszczenie magazynowe. 

Wszystkie pomieszczenia są wyposażone zgodnie ze swoją funkcją. 

Podjęto i przeprowadzono następujące inwestycje: 

 poprawa konstrukcji dachu; 

 wymiana okien w sali plastycznej; 

 postawienie altany ogrodowej; 

 położenie pasków antypoślizgowych na schodach wejściowych; 

 kompleksowe remonty sal lekcyjnych na piętrze; 

 adaptacja strychu: wydzielenie pomieszczeń na pracownię plastyczną, gabinet do 

indywidualnych zajęć wspierających edukację, gabinet pielęgniarki; 

 remont 2 łazienek na piętrze; 

 remont kuchni na parterze; 

 wymiana podłogi w sali na parterze; 

 montaż listew ochronnych na korytarzach; 

 wymiana drzwi wejściowych z domofonem; 

 remont i wyposażenie pomieszczenia przy świetlicy; 

 wymiana oświetlenia; 

 usunięcie boazerii ze świetlicy, korytarza i hallu; 

 siłownia plenerowa. 
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Dokonano następujących zakupów (stan na 25.01.2016 r.): 

 zmywarka; 

 3 komputery stacjonarne; 

 2 monitory komputerowe; 

 przystąpienie do grupy zakupowej (zakup energii elektrycznej); 

 2 wielofunkcyjne urządzenia drukujące. 

Sfinansowano w całości szkolenia grupowe dla nauczycieli i pomocy nauczycieli: 

 postępowanie z dzieckiem chorym na padaczkę; 

 dialog w społeczności szkolnej; 

 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 odpowiedzialność cywilno- prawna szkoły; 

 szkolenie VB MAPP. 

Podjęto uchwały zwiększające korzyści finansowe dla ucznia: 

 Dofinansowanie wyjazdów uczniów na wycieczki szkolne w kwocie 200 PLN 

na  ucznia i opiekuna w danym roku szkolnym (uchwała nr 61); 

 Przeznaczenie środków finansowych na zakup upominków dla uczniów 

(40 PLN) i absolwentów (80 PLN) na zakończenie roku szkolnego 

(uchwała nr 54); 

 Zwiększenie wydatków na fundusz klasowy do kwoty 8 PLN miesięcznie na ucznia 

(uchwała nr 41); 

 Przeznaczenie środków finansowych (40 PLN na ucznia) na zakup upominków 

świątecznych dla uczniów (uchwała nr 62); 

 Przeznaczono środki finansowe na wynajem autokaru na obóz letni- 70% z pieniędzy 

uzyskanych z tzw. 1%. 

Podjęto następujące prace nad regulaminami i statutami: 

 zaktualizowano Statut ZSSS „Dać Szansę” STO. 

Uporządkowano następujące sprawy organizacyjne: 

 zatrudniono i przekazano obowiązki nowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół; 

 dokonano wyboru i nawiązano ścisłą współpracę z Biurem Rachunkowym; 

 zorganizowano obchody 25-lecia Szkoły; 

 przeprowadzono 4 egzaminy na nauczyciela mianowanego; 

 dokonano korekty etatu w administracji; 

 uporządkowano system informatyczny. 
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Propozycje przeprowadzenia prac remontowych na parterze budynku, m.in.: 

 remont sal lekcyjnych na parterze; 

 remont łazienki przy sali świetlicowej; 

 remont korytarza na parterze. 

3.2. Prowadzenie Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej „Dać Szansę” STO 

(PPS „Dać Szansę” STO) 

Placówka powstała 01.01.2008r. na bazie uprzednio funkcjonującego Ośrodka Edukacyjno-

Rehabilitacyjno-Terapeutycznego. 

Wpis do ewidencji w Kuratorium Oświaty nastąpił 01.01.2008 r.  

Placówka mocą uchwały Rady Miasta otrzymuje dotacje na każdego uczestnika.  

PPS „Dać Szansę” STO realizuje następujące zadania:  

 edukacyjne (wyrównywanie szans edukacyjnych); 

 rehabilitacyjne; 

 wychowawcze; 

 wspierające rodzinę. 

Sposobami realizacji powyższych zadań są: zajęcia logopedyczne, wspierające edukację, 

komputerowe, ceramiczne, garncarskie, muzyczne, taneczne, sportowe (basen, koszykówka, 

kręgle, rolki), fotograficzne, rękodzielnicze, rekreacyjne i ogólnorozwojowe. 

Placówka zatrudnia 5 nauczycieli etatowych oraz 2 instruktorów i 6 nauczycieli na  umowę- 

zlecenie. W zależności od aktualnych potrzeb, w placówce tytułem umowy zlecenia 

zatrudniani są instruktorzy zajęć: tanecznych, muzycznych, sportowych i innych. 

Podjęto następujące prace nad regulaminami i statutami: 

 zaktualizowano Regulamin Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej 

„Dać Szansę” STO. 

Uporządkowano następujące sprawy organizacyjne: 

 dokonano zmiany (zgodnie z opinią Dyrektora szkoły, nauczycieli, pomocy 

nauczycieli, pracowników placówki) na stanowisku Kierownika Placówki. 

3.3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów rozszerzających ofertę 

szkół i placówki.  

Zarząd SKT STO nr 102 w ciągu swojej kadencji występował o środki finansowe na 

realizację projektów zaproponowanych przez nauczycieli ZSSS i PPS „Dać Szansę” STO do: 

Urzędu Miasta st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, PFRON i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 

Celem projektów były zadania związane z: 

 rehabilitacją ruchową i społeczną; 

 aktywizacją społeczną i zawodową; 

 rozwijaniem twórczej aktywności artystycznej; 
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 edukacją włączającą; 

 organizacją wypoczynku letniego. 

Projekty: 

 „Czas start- od praktyk wspieranych do zatrudniania wspieranego”- realizacja projektu 

dofinansowanego przez PFRON; 

 „Radosna szkoła” (Kuratorium Oświaty); 

 „Ziemia – jeden z 4 żywiołów i nasza planeta” (Biuro Edukacji); 

 „Chcę być bezpieczny, unikam zagrożeń” (Biuro Edukacji); 

 „Co w trawie piszczy i w powietrzu lata nad Wisłą w Warszawie” 

(Biuro Edukacji); 

 „Utkajmy Warszawę dawną i współczesną” (Biuro Edukacji); 

 „Stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”; 

 „Książki naszych marzeń” (Kuratorium Oświaty i Wychowania); 

 „Wyprawka szkolna” (Kuratorium Oświaty i Wychowania); 

 Wypoczynek letni: Świnoujście 2014 i Rowy 2015 (Biuro Edukacji, Kuratorium 

Oświaty i Wychowania). 

 4. Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102 nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 5. W czasie swojej kadencji, Zarząd podjął 88 uchwał. 

 6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 01.09.2013 – 31.12.2015 r. 

 

01.09.2013 - 

31.08.2014 

01.09.2014 - 

31.08.2015 

01.09.2015 - 

31.12.2015 
SUMA 

 

PRZYCHODY PRZYCHODY PRZYCHODY PRZYCHODY 

6.1. Przychód za ubiegły rok 48 142,33 24 031,53 5 301,12 77 474,98 

6.2. Dotacje budżetowe 595 948,68 492 306,17 197 080,15 1 285 335,00 

6.3. Dotacje celowe 30 000,00 126 913,31 14 000,00 170 913,31 

6.4. Wpłaty 1% 14 013,91 8 720,10 0,00 22 734,01 

6.5. Odsetki bankowe 16,42 60,95 8,00 85,37 

6.6. Rehabilitacja 97 954,86 58 644,24 0,00 156 599,10 

6.7. Składki członkowskie 1 682,00 2 080,00 1 927,00 5 689,00 

6.8. Darowizny 5 300,00 210,00 5 000,00 10 510,00 

6.9. Zwrot z PFRON 13 950,00 11 310,00 4 500,00 29 760,00 

6.10. Pozostałe 3 679,83 0,61 8 765,80 12 446,24 

  Łącznie 810 688,03 724 276,91 236 582,07 1 771 547,01 
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 7. Informacja o poniesionych kosztach: 

01.09.2013 - 

31.08.2014 

01.09.2014 - 

31.08.2015 

01.09.2015 - 

31.12.2015 
SUMA 

 
 

KOSZTY KOSZTY KOSZTY KOSZTY 

7.1. Na realizację zadań statutowych 353 777,30 282 092,20 45 526,94 681 396,44 

7.2. Wynagrodzenie etat 201 093,36 205 685,10 76 904,98 483 683,44 

7.3. Narzuty ZUS 50 798,59 40 675,00 14 742,34 106 215,93 

7.4. Wynagrodzenie um.zlec. 89 868,11 107 742,72 34 906,00 232 516,83 

7.5. Koszty ogólno-administr. 90 675,01 82 254,79 46 630,97 219 560,77 

7.6. Składki członkowskie 420,50 520,00 481,75 1 422,25 

7.7. Pozostałe 23,63 5,98 0,00 29,61 

  Łącznie 786 656,50 718 975,79 219 192,98 1 724 825,27 

 

 8. Dane o zatrudnieniu i majątku Koła:  

8.1. Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 6 osób. 

8.2. Liczba osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną -15 osób. 

8.3. SKT STO nr 102 nie udzieliło pożyczek pieniężnych.  

8.4. SKT STO nr 102 nie nabyło nieruchomości.  

 9. Członkowie Zarządu Koła Terenowego nr 102 STO nie pobierają wynagrodzenia ani 

innych zwrotów kosztów z tytułu wykonywania swoich funkcji.  

 10. Informacja o rozliczeniach Koła z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 

Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9 464,19 PLN, w tym: 
 

10.1. Zobowiązania podatkowe:   1793,00 PLN 

10.2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń:  7671,19 PLN  



8 

Zarząd Koła: 

Prezes  Urszula Piasecka - Lobert 

Wiceprezes  Jacek Baszkiewicz 

Skarbnik  Agnieszka Tylenda 

Sekretarz  Iwona Truszkowska 

Członkowie: Katarzyna Piaścińska 

    Zygfryd, Otto Raczkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dacszanse.edu.pl 

http://www.dacszanse.edu.pl/

