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W 2020. Stowarzyszenie kontynuowało działalność następujących  
placówek:  

1. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

2. Centrum Integracji Społecznej,  

3. Społeczna Szkoła Podstawowa SPSS”KRĄG” w Trzebiszewie – gmina 
Skwierzyna  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach – gmina Strzelce Krajeńskie  

5. Działalność pożytku publicznego 

6. Konkursy. 

    

 Ad 1. Lubuski Ośrodek Wparcia Ekonomii Społecznej :  

 27 lutego 2015r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie partnerskie na utworzenie i prowadzenie 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

- Liderem Partnerstwa jest: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie 
Wlkp.  

- Partnerem  Stowarzyszenie  Wspierania  Małej  Przedsiębiorczości                  
w Dobiegniewie.   

Każdego roku Konsorcjum poddaje się akredytacji. 

Projekt LOWES jest finansowany ze środków EFS od 1 września 2018 roku do 31 stycznia 2021.  
SPSS „KRĄG tym projekcie odpowiada za doradztwo kluczowe, organizację szkoleń i doradztwo 

specjalistyczne. Główne wskaźniki do osiągnięcia to utworzenie 182 miejsc pracy oraz utworzenie 

Przedsiębiorstw Społecznych tj. Spółdzielni Socjalnych osób fizycznych, Spółdzielni Socjalnych osób 

prawnych oraz Fundacji i Stowarzyszeń przekształconych w Przedsiębiorstwo Społeczne spełniające 

kryteria wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego               

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W ramach działań 

zaplanowaliśmy środki na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, wsparcie w postaci szkoleń 

BHP, księgowości i kadr . Zaplanowaliśmy również wsparcie reintegracyjne polegające na współpracy 

z podmiotami  i kierowaniu do nich psychologa lub doradcy zawodowego w zależności od potrzeb. 

LOWES w działaniach przypisanych stowarzyszeniu zatrudniał   w formie umowy o pracę doradców 

kluczowych (w tym specjalistę reintegracji, specjalistę w zakresie PZP a także ekonomistę), doradców 

specjalistycznych (prawnych i księgowych ). Wszyscy doradcy świadczyli swoje usługi w formie 

spotkań bezpośrednich na miejscu lub wyjazdowych – bezpośrednio  w podmiocie a także w formach 

on- line i telefonicznych. Usługi były świadczone z najwyższą starannością i dbałością o dobro 

uczestników projektu oraz tworzonych podmiotów. 



W październiku 2020r przeszliśmy kolejny audyt akredytacyjny OWES zlecony przez Ministerstwo.  

Audyt przeszliśmy pozytywnie. 

  

  Ad 2. Centrum Integracji Społecznej : 

 

Usługi Centrum Integracji Społecznej realizujemy od 2004r. 

W ramach realizacji usług prowadzimy CIS w 3 formach : 

a) finansowany w ramach konkursu współfinansowany przez EFS. 

b) finansowany w ramach konkursu finansowanego przez Prezydenta Miasta   Gorzowa Wlkp. 

c) finansowany ze środków własnych stowarzyszenia. 

d) finansowany w ramach porozumienia z Gminą Santok. 

     Ad a) Stowarzyszenie realizuje projekty na CISy w ramach konkursów współfinansowanych przez 
EFS jako projekty partnerskie trójstronne (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwo społeczne          
i jednostki budżetowe gminy). Projekt skierowany do 20 osób uczestników CIS Gorzów Wlkp. oraz 
CIS Różanki. 

     Ad b)  Od stycznia 2020 r. do końca grudnia 2020 realizowaliśmy również   program reintegracji 
społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Prezydenta M. Gorzowa. W ramach projektu skierowanego do 15 osób. Zajęcia 
realizowane zgodnie z ustawą w zawodzie opiekun osoby zależnej. Najbardziej aktywne osoby zostały 
skierowane w ramach LOWES do zatrudnienia w podmiocie ES 

      Ad c)  Stowarzyszenie prowadzi również CIS w ramach środków własnych. Działania reintegracji 
społecznej i zawodowej kierujemy do ok 15 osób z terenu miasta Gorzowa Wlkp. 

       Ad d)   W ramach współpracy z Wójtem Gminy Santok obejmujemy wsparciem do 10 osób 
mieszkańców Gminy Santok. Uczestnicy kierowani są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, działania 
finansowane przez Gminę. 

 

Ad 3.   Społeczna Szkoła Podstawowa SPSS”KRĄG” w Trzebiszewie – gmina 
Skwierzyna  
 

1.  Podstawy działalności szkoły  

W roku szkolnym 2020/2021 dokonano aktualizacji wszelkiej dokumentacji szkolnej, 
dostosowując ją do zmian w prawie oświatowym. Działalność szkoły opierała się przede wszystkim na 
dokumentach takich jak:  

1. Statut szkoły  

2. Regulaminy i procedury  

3. Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020  

4. Zarządzenia dyrektora szkoły  

5. Uchwały Rady Pedagogicznej  

6. Program profilaktyczno-wychowawczy  

7. Plan nadzoru pedagogicznego  

8. Plan ewaluacji wewnętrznej  
9. Szkolny zestaw programów nauczania  

10. Szkolny zestaw podręczników  
11. Dzienniki lekcyjne  

   



2. Organizacja pracy szkoły  
  

W szkole pracuje ogółem 16 pracowników, w tym:  

1) 11 nauczycieli na umowę o pracę (w tym jedna osoba pełniąca również funkcję pomocy                      
w przedszkolu oraz sekretariacie)  

2) 5 nauczycieli na umowę zlecenie  

3) 1 pracownik obsługi  
W roku szkolnym 2020/2021 jeden nauczyciel ukończył staż na nauczyciela kontraktowego                                             
z wynikiem pozytywnym, jeden zakończył staż na nauczyciela mianowanego i oczekuje  na egzamin.  

Ogółem, w szkole jest zatrudnionych:  

1) 10 nauczycieli kontraktowych  

2) 2 nauczycieli mianowanych  
3) 2 nauczycieli dyplomowanych  

4) 2 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego  

Do szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami. Ze względu na niewielką liczebność 
uczniów w klasach, mają komfortowe warunki do rozwoju, nauki i swobodnej integracji.  

Szkoła prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą pięć dni w tygodniu i jest otwarta                  
w godzinach 7:30-16:00, natomiast zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze odbywają się                                          
w godzinach 8:00-15:30.  

Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć:  
1) z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego  

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

d) zajęcia logopedyczne  

e) zajęcia z pedagogiem  
  

2) rozwijające uzdolnienia i zainteresowania:  
a) kulinarne  

b) ruchowe  
c) komputerowe  

d) plastyczne  
e) przyrodnicze  

  
3. Zaplecze dydaktyczne  

W szkole mieści się 10 sal lekcyjnych, w tym:  

1) pracownia komputerowa  
2) pracownia biologiczno-chemiczno-geograficzna  

3) salka gimnastyczna  

4) sala oddziału przedszkolnego  

5) sala punktu przedszkolnego  

W okresie pandemii szkoła realizowała zadania w formie on line. 
 
  



Ad 4.    Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach – gmina Strzelce Krajeńskie  

 
 Misja szkoły : „ Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, 

szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się dobrem 
uczniów, troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną                              
i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości”  

  

Dokumenty zawierające normy i standardy jakości pracy szkoły:  

1. Statut szkoły.  

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.  

3. Szkolny zestaw programów nauczania.  

4. Procedury i regulaminy.   
Strategiczne obszary pracy szkoły:  
  

1. Organizacja i przebieg procesu kształceni, efekty kształcenia.  

2. Opieka i wychowanie, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.  

3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.  

4. Baza i wyposażenie szkoły.  

Organizacja i przebieg procesu kształcenia  
Szkolny zestaw programów nauczania gwarantował  realizację podstawy programowej, 

osiągnięcie standardów wymagań i był zbieżny z programem wychowawczo - profilaktycznym. 
Programy nauczania dostosowane były do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia 
szkoły. Modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględniała  badanie osiągnięć uczniów oraz 
diagnozy.  

Szkoła posiada aktualne akty prawne regulujące życie szkoły zaktualizowane zgodnie                          
z nowymi rozporządzeniami : 

1. Statut szkoły  

2. Program wychowawczo - profilaktyczny  

3. Regulamin Rady Pedagogicznej  

4. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli   

5. Plan ewaluacji wewnętrznej  

   
Na poziom pracy dydaktycznej szkoły bardzo duży wpływ ma diagnozowanie osiągnięć 

edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach ich kształcenia. Dyrektor szkoły wraz z radą 
pedagogiczną opracowuje terminarz i zakres diagnoz wstępnych i końcowo-rocznych :  

1. Diagnoza przedszkolna – odział przedszkolny – (październik )  

2. Diagnoza gotowości szkolnej – oddział przedszkolny – (kwiecień)  

3. Diagnoza gotowości szkolnej i na koniec klasy I – (październik, maj)  

4. Diagnoza  wstępna i końcoworoczna – klasa II – (październik, maj)  

5. Diagnoza wstępna i końcoworoczna– klasa III – (październik, maj)  

6. Diagnoza wstępna – klasy IV – VIII (język polski, matematyka, język niemiecki, 

przyroda)  



7. Diagnoza końcoworoczna – kl. IV – VIII (język polski, język niemiecki,   
matematyka, przyroda)   

       8. Próbne sprawdziany – klasa VIII  

Szkoła była czynna w godzinach 7.30 – 15.30. W klasach I – VIII odbywały się dodatkowe 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, . W ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych dla  klasy VI dołożono dodatkową godzinę z matematyki. Wszystkie godziny 
dodatkowe były realizowane dzięki godzinom przyznanym przez organ prowadzący – SPSS „KRĄG” 
w Gorzowie Wlkp.   

Uczniowie mogli rozwijać również swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć 
świetlicowych i koła przedmiotowego z języka niemieckiego dla klas IV-VIII.; dla klas I-III odbywały 
się zajęcia w bibliotece szkolnej, a także zajęcia rekreacyjno – sportowe  dla klas IV – VIII.  

Szkoła stwarzała uczniom ( nie tylko zdolnym) możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział 
w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych  
Informacja o nauczycielach  

W szkole zatrudnionych było 18 nauczycieli, w tym 7 w pełnym wymiarze, 11 na umowę 

zlecenie oraz 4 pracowników obsługi : 1 osoba – sekretariat, 2 sprzątaczki, palacz.  

Wszystkie zajęcia edukacyjne były prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje (w ramach zastępstwa za wychowawczynię klasy II – nauczycielka bez pełnych 
kwalifikacji).   
Bezpieczeństwo uczniów  

 Szkoła Podstawowa w Wielisławicach dbała o bezpieczeństwo uczniów. Dyżury 
nauczycielskie prowadzone były zgodnie z opracowanym harmonogramem i często kontrolowane 
przez dyrektora szkoły. Liczne pogadanki z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji                             
w Strzelcach Kraj. duża ilość teatrzyków profilaktycznych oraz dbałość o realizację programu 
wychowawczo - profilaktycznego szkoły sprawiły, że uczniowie przestrzegali i respektowali normy 
obowiązujące na terenie placówki.   

W okresie pandemii szkoła realizowała zadania w formie on line.  
Remonty – na bieżąco.  

 
  

 Ad 5.  Działalność pożytku publicznego 

  W  ramach  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  

Stowarzyszenie realizuje :  

-  usługi pielęgniarskie w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp.  

  
  

Stowarzyszenie w 2020r.  angażowało się w różne przedsięwzięcia :  
  

- pracujemy w Radzie Programowej Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej przy Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy   

- pracujemy w Komitecie Monitorującym działania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej powołanego przez Marszałka województwa lubuskiego  

- pracujemy w Komitecie Monitorującym  RPO – Lubuskie 2020  

- jesteśmy liderem Klastra CIS-ów i KIS-ów subregionu gorzowskiego 

- współpracujemy przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych województwa 
lubuskiego 



- współpracujemy przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

- współpracujemy przy tworzeniu strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 

- kontynuujemy współpracę z  zainicjowanymi przez nas dwoma Spółdzielniami Socjalnymi osób 

fizycznych: Spółdzielnia Socjalna BOA – Biuro obsługi administracyjnej Spółdzielnia Socjalna 

Zakład Wielobranżowy „PoMoc” a także nowymi utworzonymi w ramach LOWES tj. Spółdzielnia 

Socjalna „Wsparcie” oraz Fundacja JUPITER.  

  
             Ad  6.   Konkursy. 

W 2020 r. Stowarzyszenie realizowało następujące konkursy : 

1. „Wnuczęta w dobrych rękach” – projekt partnerski finansowany w ramach EFS. 

2. Zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gorzowa w tym usług specjalistycznych    
w partnerstwie z Fundacją JUPITER oraz Spółdzielnią Socjalną „Wsparcie” – projekt 
finansowany przez Gminę Gorzów Wlkp. 

3. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. „nauka, praca drogą do 
mistrzostwa zawodowego. Nasze zadanie to doradztwo edukacyjno-zawodowe, praktyki                       
i staże uczniów. Liderem projektu jest Szkoła. 

4. „Pokoleniowy most – od juniora do seniora”. Projekt realizowany       w Partnerstwie z Gminą 
Gorzów Wlkp.  Nasze zadanie to Klub Wsparcia Seniora oraz Międzypokoleniowy Klub 
Seniora. 

 

W ramach swoich działań Stowarzyszenie współpracuje z : 

- Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp., 

- Wydziałem Spraw Społecznych w Gorzowie Wlkp., 

- Gorzowski Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. 

- Urzędem Marszałkowskim, 

- Departamentem EFS Urzędu Marszałkowskiego, 

- Departamentem Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, 

- Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, 

- Wojewodą Lubuskim, 

- Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, 

- Podmiotami Ekonomii Społecznej z terenu województwa lubuskiego. 

    
Sprawozdanie opracowała                                                                 
Helena Guhl 
 
 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie 
na WZC z dnia 30.09.2021r. 

 

 



 
 

 
 
  
  
  

            
 

                                                     
  

  


