
Załącznik 3 do protokołu


Sprawozdanie  
z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis  
za okres 16.09.2021 r. do 31.10.2022 r. 

Liczba członków wynosi 26, od ostatniego zebrania ubyło sześcioro, przybył jeden. 
Niepokój budzi mała liczba rodziców wśród członków - tylko 4-ro przy 7 sympatykach i 
15 nauczycielach. Składki członkowskie są regulowane na bieżąco, zwolnione pozostają 
2 osoby. Zarząd pracował w niezmienionym składzie. Liczba zebrań zarządu wynosiła 18,  
liczba podjętych uchwał 31. Stan środków finansowych do dyspozycji zarządu nie uległ 
zasadniczym zmianom, także finanse przedszkola utrzymują się na stałym poziomie.


Stypendiów artystycznych rocznych i jednorazowych udzielono 19-tu uczniom naszej 
szkoły, na łączną kwotę 4500,- zł. Korekty wymaga regulamin przyznawania stypendium 
w przypadku, gdy wniosków jest za wiele w stosunku do możliwości finansowych 
Stowarzyszenia. Regulamin powinien zawierać informację, że ze względu na dobrą 
sytuację materialną rodziny stypendium może zostać nie przyznane, pomimo znacznych 
osiągnięć dziecka. Fundusz stypendium socjalnego Solniczka posiadał na dzień 31.12. 
ub. roku saldo 3.946,60  zł. Liczba wypłat za okres sprawozdawczy  to pomoc dla 
czworga dzieci udzielona na kwotę 9500,- zł., w tym fundusz zebrany w zbiórce 
zorganizowanej po wypadku rodziny Chang, który został  im przekazany w całości. 
Obecne saldo Solniczki to 1425,98 zł w tym 374,58 zł  przeznaczonych dla funduszu 
„ukraińskiego” Solniaki. Ten ostatni został powołany na skutek przyjęcia do naszej szkoły 
dzieci uchodźców z Ukrainy i stworzenia możliwości zatrudnienia dodatkowych 
nauczycieli, dla tych właśnie dzieci.


Przedszkole Plastonutki pracuje jak zawsze wspaniale, liczba dzieci wynosi w tym roku 
szkolnym 37 (pozostaje wolnych 11 miejsc), w 3 grupach (14+18+5). Zachęcamy naszych 
członków do poszukiwań kandydatów dla uzupełnienia tego stanu. Dzieci w ofercie 
dydaktycznej korzystają z warsztatów teatralnych, plastyki, rytmiki, języka angielskiego, 
tańca ludowego z elementami baletu, nauki gry w szachy, katechezy i zajęć 
logopedycznych. Dostępne są konsultacje psychologiczne. Cyklicznie odbywają się 
koncerty Filharmonii Pomysłów, najmłodsi korzystają z programu Sowa Mądra Głowa, 
licznych wycieczek edukacyjnych. Dla chętnych na kolejne zajęcia, opłacane przez 
rodziców, zorganizowano  robotykę (uczęszcza 20 dzieci), szermierkę (3), fortepian (10), 
skrzypce (1). Prowadzona jest od września, po zawieszeniu spowodowanym pandemią, 
grupa popołudniowych zajęć rytmiki. Chętnie utworzymy kolejną jeśli będą kandydaci.

Egzamin na nauczyciela mianowanego zdała pomyślnie jedna nauczycielka. Podnoszono 
wynagrodzenia personelu zgodnie z kolejnymi zarządzeniami ministerstwa. Po 15 latach 
dyrektorowania p. Iwony Kłosińskiej nastąpiła zmiana na tym stanowisku, które obecnie 
pełni p. Magdalena Marcinkowska-Sauer. Gorąco dziękuję w tym miejscu p. Kłosińskiej za 
wspaniałą piętnastoletnią pracę, szczególnie zaś za wyprowadzenie przedszkola z długów 



jakie zostawiła jej poprzedniczka i pozostawienie przedszkola w dobrej kondycji 
finansowej, pomimo ostatnich pandemicznych problemów. Dziękuję za miłość okazywaną 
dzieciom, za cierpliwość i wyrozumiałość w kontaktach z rodzicami i nauczycielami. 
Dziękuję za troskę o wszechstronny rozwój podopiecznych oraz wyposażenie i wystrój 
pomieszczeń przedszkola. Obecnej dyrektorce dziękuję za wspaniale, od samego 
początku, układającą się współpracę i życzę niewielu kłopotów dnia codziennego. 
Nastąpiła też zmiana zatrudnienia księgowej p. Katarzyny Gawrońskiej-Żylewicz na 
umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu i jej także dziękuję za wzorowe wypełnianie 
obowiązków księgowo-kadrowych i nieustającą czujność. W październiku skorygowano 
statut przedszkola wg aktualnych wymogów prawnych, odbyła się kontrola Sanepidu, 
szkolenie z pierwszej pomocy, konsultacja z inspektorem BHP i spotkanie z doradcą z 
zakresu nadzoru pedagogicznego. 


Zorganizowane przez nas imprezy to Warsztaty „Jak polubić ćwiczenie” dla klas 4-8 
prowadzone przez p. Mateusza Cendlaka (600,- zł), które chętnie obserwowali także 
nauczyciele i Konkurs  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki „Jak 
piękna jest muzyka Polska” dla solistów i zespołów z naszej szkoły. Przyniósł koszty 
7400,49 zł, z czego nasz wkład wynosił 3440,49 zł. Dotacji udzielili  Rada Rodziców i 
Urząd Marszałkowski, a sporo nagród rzeczowych ufundowali Teatr Muzyczny w 
Poznaniu (w tym również 2 komplety biletów), anonimowy darczyńca i Poznańskie 
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego. W ramach konkursu odbyły się Warsztaty  
„Wielkopolskie tańce i zabawy” prowadzone przez p. Grażynę Rogalińską dla klas 1-4 i 
przedszkolaków z Plastonutek i Iskierek, przy żywej muzyce w wykonaniu skrzypaczki 
Zuzanny Paprzyckiej-Powel. Wszystko, a w szczególności koncert laureatów można 
obejrzeć na szkolnym kanale YouTube. Inicjatorką tych wydarzeń była p. JOANNA 
MAJEWSKA i zostały one, przy pomocy kilku osób i oczywiście szkoły, przez nią 
zorganizowane. Zarząd składa wszystkim swoje ogromne podziękowania. Kierujemy  je 
również do naszego skarbnika p. DOROTY KARANIEWICZ-BIEDNY za trudy poniesione 
dla pozyskania dotacji  dla konkursu oraz jej rozliczenia.


Wspieraliśmy szkołę, przekazując dotację dla warsztatów skrzypcowych „I solo i tutti”  w 
wysokości 400,- zł., a na zbliżający się 24 Wielkopolski Konkurs Instrumentów Dętych  
2000,- zł. Z konta zarządu sfinansowano także egzamin dyplomowania w przedszkolu 
(1350 zł.), koszty szkolenia księgowej dla uzyskania uprawnień do prowadzenia dla nas 
również spraw kadrowych (904,50 zł.), dofinansowaliśmy szkolenie dla uzyskania 
uprawnień do zarządzania oświatą dla nowej dyrektorki przedszkola (999,- zł.). Nie odbył 
się w tym roku, po raz kolejny po pandemicznej przerwie, Festiwal Muzyczny dla Dzieci, 
co spowodowane zostało brakiem możliwości znalezienia wolnego terminu w kalendarzu 
roku szkolnego… Rozważana była próba zorganizowania festiwalu w sieci, ale była ona 
całkowicie sprzeczna z jego ideą  jaką było osobiste spotkanie przy muzyce i nie tylko. 
Zamknięcie tego projektu sprzed lat dokładnie 30-tu jest wskazane, bo warunki jakie 
towarzyszyły w 1992 roku powołaniu festiwalu, nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom.




Współpraca z Radą Rodziców, dla obsługi finansowej pozalekcyjnych zajęć basenowych 
w roku szkolnym 2021/22 przyniosła wiele stresu i pracy, często nie należącej do naszej 
strony jak np. założenie indywidualnych kont rozliczeń dla każdego dziecka. Organizacja 
zajęć, a szczególnie przygotowania do rozliczeń, były prowadzone z opóźnieniami i 
bardzo niechlujnie, co wymagało nieustannych interwencji ze strony naszej księgowości, 
jak i podejmowania prac nie ujętych w umowie. Saldo rozliczeń pływalni nie jest, po 4 
miesiącach od zakończenia roku, zamknięte. Zerowy stan konta nie pozwala zwrócić 
nadpłaty zeszłorocznej klasie 4a - nie wiemy ile i jakie klasy zalegają z wpłatami i jakie 
będzie ostateczne saldo. W bieżącym roku postawiliśmy zatem warunki umożliwiające 
nam obsługę kadrowo-finansową bez narażania  się na odpowiedzialność prawną, 
nadszarpywania naszych nerwów i dochowywania uzgodnionych terminów - do 
podpisania umowy nie doszło, pomimo naszej pomocy, z powodów ponownych opóźnień 
organizacyjnych, a przede wszystkim braku rozmów przed podjęciem tego 
przedsięwzięcia, dla wspólnego ustalenia zasad współpracy. Po ubiegłorocznych 
doświadczeniach i tegrocznych falstartach straciliśmy zaufanie.


Strona internetowa naszego Stowarzyszenie nie działała od dłuższego czasu, a powodem 
był brak możliwości dodawania kolejnych postów. Dzięki uzgodnieniom z Dyrekcją szkoły 
od listopada br. jest ona dostępna jako zakładka na szkolnej stronie www. Dziękuję w tym 
miejscu p. Konradowi Książczykowi za przyjęcie zobowiązania do wprowadzania 
aktualizacji.  


Drodzy członkowie! zapraszajcie dziadków uczniów (zapracowani dziś rodzice nie mają 
czasu) i swoich znajomych, do wspierania nas swoim członkostwem. Składam gorące 
podziękowania moim koleżankom z Zarządu za piękną i ofiarną współpracę, wszystkim 
członkom za trwanie przy nas i życzę nam wszystkim dalszej dobrej współpracy ze szkołą 
dla dobra naszych dzieci. 


Poznań, 31.10. 2022 r.


