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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Zarz4du SKT STO nr 102

z dnia2019-03-14

Kadencja 2016 -2018

1. INFORMACJE OGOLNE o Samodzielnym Kole Terenowym Spolecznego

Towarzystwa OSwiatowego nr l02rmranym dalej SKT STO nr 102.

1.1. Dane SKT STO nr 102:

organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sqdowy, Rejestr Stowarzyszef,

XIII Wydzial Gospodarczy KRS

data rejestracji: 24-05-200I r., pod nr KRS: 0000012875,

adres: ul. Glogowa2b,02-639 Warszawa

tel. /e-mail (22) 848 49 02, e-mail: sekretariat@dacszanse.edu.pl

NIP, REGON: NIP: 521-24-67-633, REGON: 012138568

status OPP: od 31-05-2005 r.

dzialalno5d: SKT STO nr 102 prowadzi dzialalno6(, statutowq nieodplatnq
i odplatn4, nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej

l.2.Zaruyd SKT STO nr 102

Prezes Zarz1duz Monika Muryn

v Wiceprezes: Monika Rosifiska-Sagan

Skarbnik: Agnieszka Jolanta Grajda

Sekretarz: l-ukasz Pawel Biernacki

Czlonek: Ewa Beata Witwicka
Czlonek: Katarryna Pawluczak-W6jcik

kadencja: Zarzqd zostal wybrany na Walnym Zebraniu Czlonk6w SKT STO

w 102 w dniu 23-02-2016 r. na trzyletni4 kadencjg

1.3. Komisja Rewizyjna SKT STO nr 102

sklad: El2bieta Wanda Skotarek

Agnieszka Tylenda

Urszula Piasecka-Lobert
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1.4. Komisja stypendialna przy SKT STO nr 102

W obrgbie SKT STO nr 102 dziala Komisja Stypendialna. W dniu 23-02-2016 r. do skladu

w/w komisji powolano:

a) MagdalengKossakowskq,

b) Katarzyng PiaScirisk4,

c) MonikgRydzewskq-Ksi42ak.

2. DZIAT.ALNOSC SKT STO Nr 102

2.1. Gl6wne cele statutowe:

a) dzialanie na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, mlodzie|y i doroslych os6b

z niepelnosprawnoSci4 intelektualnqoraz ich integracji ze Srodowiskiem ludzi zdrowych;

b) wspieranie inicjatyw i dzialafi w dziedzinie kultury zdrowotnej,

c) organizowanie zajg(, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz wypoczynku

letniego,

d) podejmowanie dzialafi na rzecz aktywizacji spolecznej i zawodowej os6b

niepetnosprawnych (w tym os6b z niepelnosprawnodci4 intelektualn4),

e) podejmowanie dzialan w zakresie edukacji wlqczaj4cej dzieci i mlodzie?

z niepelnosprawno5ci4 intelektualnq.

2.2. Gl6wne formy realizacji cel6w statutowych:

a) prowadzenie Zespolu Spolecznych Szk6t Specjalnych: Podstawowej, Gimnazjum,

Przysposabiaj4cej do Pracy,,Da6 Szansg" STO, zwanego dalej ZSSS ,,Da6 Szansg",

b) prowadzenie Pozaszkolnej Plac6wki Specjalistycznej ,,DaC Szansg" SKT STO w 102,

zwanej dalej PPS ,,Da6 Szansg",

c) realizacja projekt6w wspomagajqcych dzialalnoSd statutowq SKT STO nr 102.

2.3. Miejsce prowadzenia dzialalno5ci statutowej :

Gl6wnym miejscem prowadzeniadzialalnoSci statutowej SKT STO nr 102 jest budynek przy

ul. Glogowej 2b w Warszawie:

a) forma wlasnoSci: budynek jest u2ytkowany na podstawie umowy najmu na czas

nieokreslony. Wynajmuj4cym jest Miasto Stoleczne Warszawa, Zaklad Gospodarowania

Nieruchomo5ciami w Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy

b) t4czna powierzchnia w uiytkuz 643,25 m2

c) iloSd kondygnacji w uiytku: 3 kondygnacje (piwnica, parter i pigtro)

d) pomieszczeniaz w budynku znajdujq sig:
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) 2 sale do zajg(,reedukacyjnych
F sala zajEe pozaszkolnych

) sala gimnastyczna

) pok6j relaksacyjny

) pracownie: muzyczna, plastyczna i ceramiczna

) gabinety: logopedy, psychologa i pielggniarki

} pomieszczenia administracji: sekretariat, pok6j dyrektora, skladnica akt

Y zaplecze socjalne: aneks kuchenny
F pozostale pomieszczenia: toalety, szatnie, korytarze i.t.p.

e) uiytkownicy: budynek jest wsp6tuZytkowany przez prowadzoneprzez SKT STO nr 102

ZSSS ,,Da6 Szansg" oraz PPS ,,Da6 Szansg", aktualnie w proporcji 58,88 % i 4l,l2oA

D remonty i modernizacje:

pokojem socjalny dla nauczycieli i lazienki oraz utworzenie nowej szatni dla uczni6w

2.4. SKT STO nr 102 jako organizacja ze statusem OPP:

a) Srodki pozyskane zwplatzlYopodatku dla OPP to l4cznie 18 014,10 zl,wtym:
w roku obrotowym 201612017 - l0 709,70 zl
w roku obrotowym 201712018 -7 305,00 zl

b) Srodki wydatkowane z wplat z lYo podatku dla OPP to lqcznie 24 565,00 zl, w tym:
w roku obrotowym 201612017 - 15 000,00 zl
w roku obrotowym 201712018 -9 565,00 zl

c) wydatki sfinansowane z wlw Srodk6w:

) dofinansowanie oboz6w zimowych w Bialce Tatrzafskiej -2300,00 zl
} dofinansowanie obozu letniego w Stegnie - 14 000 ,00 zl
F stypendium dla uczni6w ZSSS ,,Dai SzansQ" - I 250,00 zl
} dofinansowanie zakupu altany ogrodowej - 7 000,00 zl
) bie24ce olaty bankowe - 15,00 zt

2,5.Dzialalno56 organ6w SKT STO nr 102

Czlonkowie Zarzqdu,jak i Komisji Rewizyjnej pelniq swoje funkcje w calodci spolecznie

tj. nie pobieraj4 za ich wykonanie Zadnych wynagrodzeri, jak r6wnieZ nie przystuguja im

'L/
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Zadne ulgi i pr4nvileje w prowadzonych przez

l-

3. DZIAT,ANOSC ZESPOI,U SPOLECZNYCH SZKOI. SPECJALNYCH:
PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, PRZYSPOSABIAJCEJ DO PRACY

,,DAe SZANSQ'STO, zwanego dalej ZSSS ,,Dad Szansg"

3.l.Informacje podstawowe o ZSSS ,,Dad Szansg":

a) NIP/REGON: NIP: 521-30-39-879, REGON: 146596877

b) data powstania: w 1990 r. zostala utworzona przez rodzic6w pierwsza szkola, nabazie
kt6rej w wyniku przeksztatceri i rozbudowy powstal funkcjonuj4cy do dnia dzisiejszego

ZSSS,,Da6 Szansg"

Zesp6l Szk6t dziala od 0l-10-1999 r. Do funkcjonowania zostal powolany uchwal4

Zarz4du SKT STO nr 102 z dni 06-09-1999 r. (uchwala nr 19199).

c) sklad: w sklad ZSSS ,,Da6 Szansg" wg. stanu na 3l-12-2018 r. wchodz4:

F I SpolecznaSzkola Podstawowa Specjalna,,Da6 Szansg" Spolecznego Towarzystwa

O5wiatowego, wpisana do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych prowadzonej

dla m. st. Warszawy, pod numerem 1/S,

i plac6wek niepublicznych prowadzonej dla m. st. Warszawy, pod numerem 5/S.

Zgodnie w reformq o5wiaty gimnazjum funkcjonowadbgdzie do 3l-08-2019 r.,

ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych prowadzonej dla m. st. Warszawy,
pod numerem 10/S.

d) uprawnienie: szkoly niepubliczne posiadaj4ce uprawnienia szk6l publicznych, nadanie

pierwszych uprawnief to 01-02-1993 r.

nadz6r peda gogiczny : Mazowiecki Kurator O dwiaty

dyrekcja: dyrektor na swoje stanowisko jest powolywany i zatrudniany przez Zarzqd

SKT STO nr l02jako organ prowadz4cy ZSSS ,,Dai Szansg"

F obecnie funkcje Dyrektora ZSSS ,,Dai Szansg" sprawuje poczqwszy od dnia

01-06-2018 r. Pani Katarryna Radzka. Jej zastgpc4 jest Pani Aneta Pliwka pelni4ca

t9 tunkcjg od 01-06-2018 r.

) poprzednio dyrektorem ZSSS ,,Da6 Szansg byla Pani Malgorzata Lipska, zatrudniona

na tym stanowisku od0l-07-2013 r. do dnia 30-06-2018 r.

ksiggowoSd: ZSSS ,,Dad SzansE" jest jednostk4 samobilansuj4c4 sig. Prowadzi odrgbn4

od SKT STO nr 102 ksiggowo66. KsiggowoSijak i obslugaplacowo-kadrowaprowadzona
jest przez zewngtrzne biuro ksiggowe.

e)

0

s)
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h) finansowanie: koszty dzialalno5ci ZSSS

Lrodel: z dotacji oSwiatowej otrzymanej

przez rodzic6w/opiekun6w uczni6w.

3.2. Zatradnienie

Samodzielne Kolo Terenowe
Spolecznego Towarzystwa O5wiatowego
nr 102

,,Da6 Szansg" pokrywane sq g6wnie z dw6ch
z Biura Edukacji oraz czesnego wplacanego

Wedlug stanu na 3l-12-2018 r. ZSSS ,,Dad Szansg" zatrudnia 29 pracownik6w, co daje
po przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy 27,45 etatu:

a) nauczyciele 18 pracownik6w, w przeliczeniu na pelne etaty 17,67 etatu.

Dodatkowo zajgcia dydaktyczne w pelnym wymiarze tj. 18/18 prowadz4 te2 dyrektor
i wicedyrektor ZSSS ,,Da6 Szansg,

b) pomoc nauczyciela - 8 pracownik6w, w przeliczeniu na pelne etaty 7,28 etatu,

c) administracja - 3 pracownik6w, w przeliczeniu na pelne etaty 2,5 etatu.

3.3. Uczniowie

Wedtug stanu na 3l-12-2018 r. w ZSSS ,,Da6 SzansE" uczy sig 45 uczni6w. S4 to uczniowie

z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nauka z ZSSS ,,Da6 Szansg" odbywa sig w 8 oddzialach. Do kazdego z nich przydzielony
jest nauczyciel-wychowawca orilz pomoc nauczyciela. Oddzialy oznaczone s4 literami
od A do H i podzielone na trzy szkoly:

sprzg2onymi

sprzgZonymi

z niepelnosprawno6ciami sprzgZonymi

3.4. Za,kupy wyposa2en ie

Dokonano zakup6w wyposaZenia ZSSS ,,Da6 Szansg" nalqcznq kwotg ok. 19 000 zl, w tym
gl6wnie:

a) szafki do szafiri,

b) szafa gospodarcza,

c) wzmocniona,zamykana szafa na dokumenty,

d) rzutnik,
e) pelne wyposa2enie meblowe sali muzycznej,

0 urzqdzenie wielofunkcyjne Canon do sekretariatu.
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3.5. Szkolenia i inne Swiadczenia dla pracownik6w:

a) sfinansowano szkolenia dla pracownik6w w l4cznej kwocie ok. 20 000 zl
b) wyplacono SwiadczeniazZFSS dla pracownik6w w l4cznej kwocie ok.76 000 zl

3.6. Sprawy organizacyjne i administracyjne

a) dokonano zmiany na stanowisku dyrektora i wicedyrektora ZSSS ,,Da6 Szansg

b) nawi4zano wsp6lpracA z nowym biurem ksiggowym

c) podjgto wsp6lprac9 z nowym bankiem do obslugi rachunk6w bankowych i lokat

d) wprowadzono nowy regulamin wynagradzania pracownik6w

e) nast4pil wzrost wynagrodzefl nauczycieli Srednio o 6,7%o

0 zwigkszono o ok.7Yo stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pomocy nauczyciela

g) wprowadzono nowy skladnik wynagrodzenia w postaci dodatku stazowego dla pomocy

nauczyciela

h) zwigkszono czesne z kwoty 450 zl do kwoty 700 zl, poczynaj4c od 03/2018 r.

4. DZIAI,ALNOSC POZASZKOLNEJ PLACOWKI SPECJALISTYCZNEJ

,,DAe SZANS4" SAMODZIELNEGO KOLA TERENOWEGO STO NR 102,

zrvanej dalej PPS,,Dad Szansg"

4.1. Informacje podstawowe o PPS ,,Dad Szansg":

NIP/REGON : NIP : 521 -24 -67 -63 3, REGON : | 46423322

data powstania: pocz4tki dzialalnoSci PPS ,,Da6 Szansg" datuje sig od 0912000 r,

natomiast PPS ,,Dai Szasng" jako plac6wka o5wiatowo - wychowawcza (pozaszkolna

plac6wka specjalistyczna) zostala wpisana do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych

prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 69 W od dnia 01-01-2008 r.

nadz6r pedagogiczny: Mazowiecki Kurator O5wiaty

kierownictwo: najwyzszym stanowiskiem w PPS ,,Dad Szansg" jest kierownik.

Jest on powolywany i zatrudniany przezZarzqd SKT STO nr l}2jako organ prowadz4cy

PPS,,Da6 Szansg"

) od 01-07-2018 r. funkcjg kierownika PPS ,,Dad Szansg" objgla Pani Joanna Geresz,

pelni4ca uprzednio funkcjg zastEpcy kierownika i p.o. kierownika,

D poprzednio kierownikiem PPS ,,Da6 Szansg" byl Pan Bogdan tr aciriski, zatrudniony

na tym stanowisku od 0l-12-2016 r. do dnia 30-04-2018 r.

e) ksiggowo5d: PPS ,,Da6 Szansg" nie jest jednostk4 samobilansuj4c4 siq. KsiggowoS6

prowadzona jest l1cznie z SKT STO nr 102. Peln4 obslugg ksiggow4 oraz kadrowo-

placow4 powierzono fi rmie zewngtrznej.

a)

b)

c)

d)

L
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f) finansowanie: koszty dzialalno5ci PPS ,,Da6 Szansg" pokrywane sq g6wnie z dotacji
o5wiatowej otrzymanej z Biura Edukacji.

4.2. Wychowankowie

Wedfug stanu na 3I-I2-20LSr.nazajgciado PPS ,,Dad SzansE" uczgszcza 45 wychowank6w.

54 to dzieci i mlodzieL z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym
lub znacznym.

4.3.Zatrudnienie

Wedtug stanu na 31-12-20L8 r. PPS ,,Dat, Szansg" zatrudnia na podstawie um6w o pracg

14 pracownik6w, co daje po przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy 8,18 etatu:

a) nauczyciele - 1l pracownik6w, w przeliczeniu na pelne etaty 5,68 etatu; dodatkowo

L 
zajgciadydaktyczne w niepetn5rm wymiarzetj.2Dl25 prowadzone s4 te2 przezkierownika,

b) administracja- 3 pracownik6w, w przeliczeniu na pelne etaty 2,0 etafii,

c) pomoc nauczyciela - kadra wspomagajqca pracg nauczycieli, gl6wnie na podstawie

porozumienia pomigdzy ZSSS ,,Dad SzanSQ", €r PPS ,,Dad Szansg' oraz fia podstawie

um6w zlecenia.

4.4. Zakupy Srodk6w trwalych, rvyposaienie i pomocy dydaktycznych

Dokonano zakup6w Srodk6w trwalych, wyposa2enia i pomocy dydaktycznych, na lqczn1

kwotg ok. 63 000 zl, w tym gl6wnie:

a) tablica interaktywna (moniotr Avtek Touchscreen 5 65" Lite), szacunkowa wartoSd

ok.9 700 zl
b) piec nazajgcia z ceramiki (piec ceramiczny Rohde TE 110 MCC), szacunkowa warto5d

ok. 13 5000 zl
c) szafa - zabudowg stal4, szacunkowa wartoSi ok. 9 000 zl
d) 5 rower6w, w tym rower tr6jkotowy rehabilitacyjny, szacunkowa wartoS6 ok. 5 000 zt

e) 4 hulajnogi, szacunkowa wartoS6 ok.700 zl

0 trampolina z siatk1 zewngtrznq ATHLETIC24, szacunkowa wartoSi ok. I 300 zl
g) notebook ASUS, FHD Touch, szacunkowa wartoS6 ok. 3 000 zt
h) urzqdzenie wielofunkcyjnego EPSON L1455, szacunkowa warto5i ok. 4 000 zt

r) radioodtwarzacze SONY, szacunkowa wartoSd ok. I 000 zl
j) narzgdzia(wiertarko-wkrgtarka, odkurzaczpior4cy, dmuchawa do li6ci, myjka do okien),

szacunkowa wartoSi l4czna ok. 3 300 zl
k) mikrofony na zajgcia z muzyki, szacunkowa warto56 ok. 600 zt

L
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4.5. Szkolenia i inne Swiadczenia dla pracownik6w:

a) sfinansowano szkolenia dla pracownik6w oraz wyplacano pracownikom Swiadczenia
urlopowe, w lqcznej kwocie 19 500 zt

b) w l2l20l8 r. przyznano pracownikom nagrody za pracQ i zaangahowanie w rozw6j PPS

,,Da6 Szasng" w kwocie l0 250 zl.

4.6. Sprawy organizacyjne i administracyjne

a) dokonano zmiany na stanowisku kierownika PPS ,,Dai Szansg"

b) nawiqzano wsp6lpracA z nowym biurem ksiggowym
c) podjgto wsp6lpracE z nowym bankiem do obslugi rachunk6w bankowych i lokat
d) wprowadzono nowy regulamin wynagradzania pracownik6w
e) nast4pil wzrost wynagrodzeh nauczycieli Srednio o 6,70/o

4.7. Projekty realizowane w ramach dzialalnoSci SKT STO nr 102:

projekt ,,Poznajemy cztery lywioly. odkrywamy tajemnice naszej planety", realizacja
luty-grudzien 2016 r.

projekt ,,Uczg sig dbai o siebie i swoje bezpieczenstwo", realizacja styczeri-grudzieri
2016 r.

c) projekt,,Krynica Morska 2076", realizacja marzec 2016 * sierpieri 20 16

d) projekt,,Bursztynowe Lato", realizacja marzec 2017 -sierpieri 2017
e) projekt,,Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowany przez FundacjE Banku Zachodniego

WBK S.A. im. Stefana Bryly, realizacja listopad 2017 - lipiec 2018

a)

b)

L
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4.8. Finanse SKT STO nr 102

a) wyniki: wyszczeg6lnienie przychod6w i koszt6w

L

L.p. Wyszczeg6lnienie
od 01-09-2016

do 31-08-2017

od01-09-2017

do 31-08-2018

od 01-09-2018

do 31-12-2018
ra,zem

I Dotacie oSwiatowe 662 660,36 736 230,44 292 313,60 I 691204,40

2 Dotacje celowe 35 200,00 0,00 0,00 35 200,00

J Czesne 30 000,00 z7 540,00 10 620,00 68 160,00

4 Skladki czlonkowskie 2 021,00 2 025,00 1041,00 5 087,00

5 Wplaty na obozy, wyiazdy 82108,64 0,00 0,00 82 108,64

6 Ref. koszly budynku 49 197,29 35 377,16 t2 627,45 97 201,90

7 Zwroly wynagrodzeri z PFRON 12 375,00 13 500,00 4 s00,00 30 375,00

8 Przychody z 1o/o OPP l0 709,10 7 305,00 0,00 18 014,10

9 Darowizny 4 985,00 l6 831,00 2 800,00 24 616,00

10

Wynik roku poprzedniego
(zvsk) 134 432,92 57 504,22 0,00 191937,14

11 Pozostale 15 013,38 6 425,12 591,78 22 030,28

Przychody razem 1038 702,69 902737,94 324 493,83 2265934,46

L

L.p. Wyszczeg6lnienie
od 01-09-2016

do 31-08-2017

od 01-09-2017

do 31-08-2018

od 01-09-2018

do 31-12-2018
razem

I Amortyzacia 0,00 955,51 347,44 1302,95

2 Zuirycie material6w i enereii 82 080,62 23 566,59 51 156,42 156 803,63

J Uslusi obce 273 838,13 143 197,64 50 364,14 467 399p1

4 Podatki i oolatv 4 858,25 5 670,00 7 124,70 t1 652,95

5 Wynagrodzenia 407 645,28 476 381,81 193 302,46 | 017 329,55

6 Ubezpieczenia i Swiadczenia 58 107,02 73 367,13 32 188,31 163 662,46

7 Obozy i wyiazdy I 18 516,15 0,00 0,00 118 516,15

8 Pozostale koszty 27 078,73 24128,23 2 558,77 47 765,73

9 Pozostale k-ty operac. i finan. 15 074,29 I 377,30 350,87 t6 802,46

l0 Wvnik roku poprzednieso (strata) 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty r?zem 981198,47 748 644,21 331 393,11 2 061235,79

WYNIK FINANSOWY 57 504,22 154 093,73 -6 899,28 204 698,67

b) zobowiqzania: SKT STO nr 102 nie posiada przeterminowanych zobowiqzah. w tym do

Urzgdu Skarbowego i ZUS. Brak przeterminowanych zobowi4zari wobec budZetu

potwierdzaj 4 zaSwiadczenia:
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Sprawozdanie zostal,o opublikowane na stronie intemetowej www dacszanse edu'ol
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