Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Zarząd Stowarzyszenia:
prezes - Aneta Curyło,
wiceprezes - Monika Szkołda,
skarbnik - Lucyna Mika,
sekretarz - Beata Kaczorowska-Mucha,
członek Zarzadu - Barbara Stryjniak.
Nr konta bankowego: 96 8456 0009 2001 0026 3753 0001
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach zostało założone
5 grudnia 2011 roku. Inicjatorką jego powstania była Elżbieta Krakowiak. Stowarzyszenie
ma na celu wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz opiekuńczej SP nr 5
oraz Przedszkola nr 12 w Żorach – Baranowicach, czyli wywoływanie uśmiechu na buziach
dzieci ze szkoły i przedszkola. Obecnie liczy ono 25 członków, wspaniałych ludzi, którzy
potrafią wygospodarować czas i chęci, aby wspierać ZSP nr 5 zupełnie bezinteresownie.
Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w organizacji konkursów, m. in.:
Wojewódzki Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy Przyrodnicza Wędrówka po Województwie
Śląskim od 2012,
Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy klas I – III Mali Przyrodnicy od 2012,
Miejski Turniej Przyrodniczo - Ekologiczny „Przyjaciel natury” dla przedszkolaków od 2012,
Miejski Konkurs Wiedzy Od regionalizmu do Unii Europejskiej dla przedszkolaków od 2012,
Dzięki działaniom stowarzyszenia dzieci mogą brać udział w realizacji różnych
projektów:
rok 2016 - Jak rakieta - projekt dotowany przez UM Żory polega na organizowaniu
na terenie miasta zajęć sportowych z wykorzystaniem rakietki – tenis stołowy, badmington,
squash, tenis ziemny oraz różnych form zajęć sportowych – trening, turniej, pokaz.
rok 2015 - Wystarczy chcieć - projekt dotowany przez UM Żory polega na wykorzystaniu
różnych form zajęć: zajęcia sportowe (tenis stołowy, gry i zabawy), zajęcia taneczne, zajęcia
szachowe, warsztaty dziennikarskie, w czasie których odbywają się spotkania
przeprowadzone przez przedstawicieli różnych zawodów poświęcone rozwijaniu
różnorodnych umiejętności.
rok 2013 – Piątkowy żaczek - zadanie dotowane przez UM Żory skierowane do dzieci
i dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zainteresowanie różnymi
dziedzinami życia oraz sportem.
Stowarzyszenie wspiera m. in. takie działania jak: organizacja Festynu Rodzinnego,
kiermaszu ciast, kiermaszu rzeczy używanych, zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy
szkolnej, strojów dla szkolnego zespołu tanecznego, zakup sztandaru ZSP nr 5 w Żorach,
dofinansowanie wycieczek szkolnych.

