
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” 

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU



1. Informacje ogólne.  

Fundacja  „Naszej  Szkole”  została  powołana  przez  rodziców  dzieci  na  mocy  zawartego
w dniu 12 listopada 1991 r. aktu notarialnego Repertorium nr 3915/1991. Fundacja działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r.
Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz Statutu. 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w roku 1992 po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru
Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
i  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  –  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla
Wrocławia-Fabrycznej,  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
pod numerem KRS 0000151403.

Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica, adres: ul. Adama Mickiewicza 1-3, 58-100 Świdnica.

Informacje o sk  ładzie Zarządu Fundacji :   

W 2019 roku  skład Zarządu Fundacji reprezentowali:

 Arkadiusz Szulikowski – Prezes Zarządu

 Michał Krawczyk – Zastępca Prezesa Zarządu

 Elżbieta Ryl – Skarbnik.

Zasady, formy i   zakres   dzia  łalności statutowej  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez:

 Inspirowanie , organizowanie i dofinansowywanie prowadzonych przez nią 
placówek oświatowych .

Główne kierunki działania Fundacji i realizacji zadań statutowych to:

 realizacja zadań strategiczno-programowych

 realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych. 



Realizacja zadań strategiczno-programowych.

W  roku  2019 Zarząd  Fundacji  kontynuował  przyjęty  i  wdrożony  w  roku  2016  plan
ukierunkowany  na  aktywizację  działań  zmierzających  do  zwiększenia  jakości  oraz
atrakcyjności świadczonych usług. 

Zarząd ściśle współpracował z nauczycielami, Prezydium Fundacji jak i innymi rodzicami
uczniów uczęszczających do Szkół Społecznych oraz "Akademii Przedszkolaka". 

W  roku  2019  kontynuowano  działania  promocyjno  reklamowe  polegające  na  cyklicznie
pojawiających się artykułach w lokalnej prasie oraz portalach społecznościowych. Pracowano
również nad rozwojem strony internetowej Fundacji poprzez dostosowanie jej do wymogów
technicznych  a także poprzez aktywną aktualizację informacji w niej zawartych.

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd wspierał działania nauczycieli języków obcych,
którzy  już  po  raz  11.  zorganizowali  Powiatowe  Potyczki  z  Językiem  Angielskim  i
Niemieckim  „CHECK  YOUR  ENGLISH/PRÜFE  DEIN  DEUTSCH“  dla  uczniów  szkół
podstawowych  Świdnicy  i  powiatu  świdnickiego.  Fundacja  "Naszej  Szkole"  ufundowała
najlepszym w konkursie nagrody rzeczowe

Zarząd wsparł również nauczycieli matematyki, którzy kolejny raz zorganizowali Powiatowy
Konkurs Sudoku. Ufundowano nagrody rzeczowe.

Zorganizowano w Fundacji „Naszej Szkole”, „Tydzień Języków Obcych”. Zarząd Fundacji
wsparł inicjatywę w postaci ufundowanych nagród dla zwycięzców

W  2019  roku  był  kontynuowany  2  letni  program  ERASMUS  +.  W  ramach  programu
zorganizowano spotkanie z grupą nauczycieli z 5 krajów oraz wyjazd uczniów – uczestników
programu na Słowację. Inicjatywa finansowana przez międzynarodowy program Erasmus

Kontynuowano coroczny wyjazd studyjny do Morawy, gdzie podczas wspólnych warsztatów
z uczniami partnerskiej szkoły Nelson Mandela Schule z Berlina przeprowadzono warsztaty
artystyczne, muzyczne, plastyczne. 

Tradycyjnie została zorganizowana Wieczornica Wigilijna,  w której  uczestniczyli  wszyscy
uczniowie  Szkoły  Społecznej  oraz rodzice  uczniów.  Spotkanie  było również  finansowane
przez Zarząd Fundacji

W  ramach  współpracy  z  Uniwersytetem  Wrocławskim  uczniowie  z  najstarszych  klas
uczestniczyli w warsztatach chemicznych na uczelni.  Koszty warsztatów pokryła Fundacja 



Realizacja zadań w obszarze organizacyjno-administaracyjnym. 

W pierwszym kwartale 2019 r. Zarząd przygotował sprawozdania z działalności Fundacji za
rok 2018 i złożył je do instytucji kontrolnych. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 Zarząd przygotował  i  złożył do
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-
Fabrycznej pełną dokumentację sprawozdawczą. 

W roku 2019 r. Zarząd Fundacji odbył 5 posiedzeń. 

Na  posiedzeniach  Zarząd  podejmował  decyzje  dotyczące  działalności  Fundacji,  związane
m.in. z:

 bieżącą działalnością Fundacji w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania 
Fundacji jako pracodawcy na rynku pracy i związanych z tym spraw z zakresu 
prawa pracy

 zmianami kadrowymi związanymi za zatrudnieniem nowego dyrektora szkoły

 stanem technicznym budynku użytkowanego przez Fundację.

 Analizą finansową Fundacji. 

 Wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli oraz 

 Planu podwyżki czesnego na rok szkolny 2020/2021

 1. Sprawy z zakresu bie  żącej działalności Fundacji.  

1.1.  Wspólnie  z  dyrektorem  szkoły  została  opracowana  procedura  zawierająca  kryteria
rekrutacji i przyjęć nowych uczniów do szkoły.

1.2. Podpisano porozumienie o partnerstwie i współpracy międzynarodowej między Fundacją
„Naszej Szkole” a Nelson Mandela Schule z Berlina. Uczniowie Szkoły Społecznej i Nelson
Mandela  Schule  od  kilku  lat  spotykają  się  w  Morawie  w  ramach  międzynarodowych
warsztatów

1.3. Przygotowanie i wdrożenie listy podwyżek dla nauczycieli w szkole oraz nauczycieli i
asystentów z przedszkola a także dla pracowników administracji fundacji.



2  . Sprawy zwi  ązane ze stanem technicznym budynku użytkowanego przez Fundację  

2.1.Podjęto decyzję o przyjęciu planu remontów w placówkach Fundacji „ Naszej Szkole”. 

2.2. W drugim kwartale 2019 została Zarządowi Fundacji przekazana informacja z Urzędu
Miasta ws II etapu remontu dachu, mówiącą o nieprzyznaniu środków na realizację remontu.
Jednocześnie zostało złozone przyrzeczenie, że takie środki będą zarezerwowane na rok 2020.
Dlatego Zarząd podjął decyzję o przełożeniu terminu remontu na rok 2020

2.3. W kwietniu w jednej klasie w wyniku pękniecia ściany został przeprowadzony remont
klasy polegający na naprawie podłogi w klasie oraz na korytarzu, położeniu nowych paneli
oraz postawieniu ściany oraz wymianą drzwi. Koszt remontu wyniósł 19.306 PLN

2.4. W okresie wakacyjnym przeprowadzono kapitalny remont auli. W zakresie tych prac była
wymiana  podłogi,  wymiana  instalacji  ogrzewania  wraz  z  wymianą  grzejników,  wymiana
instalacji elektrycznej, montaż ścian oraz sufitów podwieszanych, przygotowanie  instalacji
do montażu klimatyzacji, wymiana oświetlenia. Koszt remontu wyniósł 52.512 PLN

2.5. Położono nową nawierzchnię, sztuczną trawę, na placu zabaw w przedszkolu. Inwestycja
częściowo sfinansowana z konkursu organizowanego przez Pepco

2.6. Wszystkie remonty oraz modernizacje związane były z koniecznością utrzymania stanu
technicznego  budynku  umożliwiającego  funkcjonowanie  placówek  prowadzonych  przez
Fundację. Przeprowadzano bieżące remonty, konserwację oraz modernizację.

Na wykonanie prace remontowo budowlane w 2019 wydatkowano:

- prace remontowo budowlane – 72.883,33 zł

- wymiana okien – 30.903,82 zł

- wymiana instalacji ogrzewania z grzejnikami oraz naprawy hydrauliczne – 11.302,32 zł

- naprawa dachu – 2.300 zł

- plac zabaw dla przedszkola – 50.000 zł ( w tym 10.000 zł dofinansowanie z Pepco )

Wszystkie działania remontowo – budowlane pochodziły częściowo z rezerwy celowej 

środków przeznaczonych na cele budowlane oraz ze środków bieżących.



3  . Informacja o prowadzonej dzia  łalności gospodarczej.  

Fundacja  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej.  Wszystkie  przychody  uzyskane  w roku
2019  przez  Fundację  dot.  działalności  statutowej  i  przeznaczone  były  na  działalność
statutową.

4  . Informacja o uzyskanych przychodach .   

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przychody Fundacji wynosiły :

Przychody netto z tyt. czesnego (szkoła i 
przedszkole) 

1.091.096,47 zł

Dotacje (szkoła i przedszkole) 1.843.678,13 zł

Przychody inne 17.549,89 zł

Razem przychody 2.952.324,49 zł

5  . Informacja o poniesionych kosztach.   

Na realizację celów statutowych Fundacja przeznaczyła: 2.944.793,01 zł

6  . Informacja o wyniku finansowym za rok 201  9  .  

Fundacja za rok obrachunkowy 2019 uzyskała zysk w kwocie 7.531,48 zł. 



7  . Pozosta  łe dane o Fundacji   

 Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. 

Fundacja na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniała 51 pracowników. W tym w szkole 
zatrudnionych jest na umowę o pracę 29 osób, w przedszkolu 16 osób, w administracji 6 
osób. 

 Udzielone pożyczki.

Fundacja nie udzieliła w 2019 r. żadnych pożyczek.

 Nabyte obligacje, objęte udziały, nabyte akcje. 

Fundacja w roku 2019 nie nabyła i nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji. 

 Nabyte nieruchomości. 

Fundacja w roku 2019 nie nabyła i nie posiada nieruchomości.

 Nabyte pozostałe środki trwałe.

Fundacja w roku 2019 nabyła środki trwałe oraz wyposażenie do szkoły i przedszkola na 
które składał się m.in. zakup mebli, komputerów, rzutników, pomoce 
naukowe,wyposażenie placu zabaw.

 Rozliczenia Fundacji z tytułu podatków.

Działalność statutowa Fundacji zwolniona jest z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych regulowane 
są terminowo.

 Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

W 2019 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola przez uprawnione urzędy lub  
instytucje.

Zarząd Fundacji „Naszej Szkole”


