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Dane na temat podmiotu: 
 

a) pełna nazwa : Stowarzyszenie Oświatowe „SOWA”, 

b) siedziba : ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica, 

c) status prawny: Stowarzyszenie, 

d) data powstania: 05.06.2006 rok, 

e) nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000257581, 

f) NIP: 915-17-177-17, Regon : 020365482, 

g) dane ewidencyjne: numer j.w. Rejestru Stowarzyszeń przy Sądzie 

Rejonowym we Wrocławiu – Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Władze Stowarzyszenia: 

Maria Jaskólska                                       - prezes 

Ryszard Cymerman                                  - wiceprezes 

Grażyna Kantecka                                    - skarbnik 

Jerzy Trela                                               - sekretarz 

Katarzyna Lech                                        - członek zarządu 

Adam Marcinkowski                               - członek zarządu 

Krzysztof Rudzki                                     - członek zarządu 

Łukasz Polak                                            - członek zarządu 

Beata Iżewska                                           - członek zarządu 

Janusz Gołąbek                               - członek zarządu 

 

Misja, cele statutowe: 

 
1. Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój.  
2. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych. 
3. Współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej. 
4. Promowanie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, sportowej, prozdrowotnej, 

kulturalnej, regionalnej i innej. 
5.  Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli naszego regionu. 

6.  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. 
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7. Integracja środowiska oświatowego.  
8. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania. 
9. Sygnalizowanie potrzeb i problemów oświaty. 
10. Tworzenie lobby rodziców uczniów na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
11.  Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez: 

1. Organizowanie działalności naukowej nauczycieli. 
2. Wspieranie inicjatyw samokształceniowych i promowanie indywidualnych 

przedsięwzięć członków Stowarzyszenia. 
3. Pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów. 
4. Pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów                    

i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych, jak również 
rekreacyjnych. 

5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 
6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami  samorządowymi oraz instytucjami 

działającymi na rzecz oświaty, kultury, nauki i sportu. 
7. Prezentowanie środowiska w sprawach dotyczących wszystkich odbiorców procesu 

edukacji. 
8. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz placówek oświatowych. 
9. Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych                            

i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych. 
10. Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy. 
11. Wydawanie informatorów, katalogów, biuletynów i czasopism, prowadzenie strony 

internetowej. 
12. Udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych. 
13. Prowadzenie placówek oświatowych. 

 

Zakres działalności Stowarzyszenia Oświatowego „SOWA” w roku 2011: 
 
- Organizacja Konkursów Powiatowych oraz Powiatowych Zawodów Sportowych, 
których celem było doskonalenie wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej uczniów, jak 
również możliwość rywalizacji oraz poznawanie innych środowisk szkolnych. 
Stowarzyszenie Oświatowe „SOWA” pełniło  rolę koordynatora działań w zakresie 
organizacji i przeprowadzania konkursów wiedzy i zawodów sportowych na wszystkich 
szczeblach i etapach. Dofinansowaniem przez Stowarzyszenie objęte były wszystkie Finały 
Powiatowe.  Zapewnialiśmy: 

1. Dla organizatorów Finałów Konkursów  Powiatowych – zestawy pytań, nagrody , 
firmowe dyplomy i teczki oraz poczęstunek dla uczestników ( dofinansowanie do 
nagród i poczęstunku wynosiło około 200 zł ) 

2. Dla organizatorów zawodów sportowych – puchary, firmowe dyplomy i teczki, 
medale, poczęstunek dla uczestników  w tym napoje około 50 zł na jeden rodzaj 
zawodów.    
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 Bardzo ważnym elementem była jego masowość, we współzawodnictwie mogli uczestniczyć 
wszyscy uczniowie, ponieważ rywalizacja konkursowa odbywała się na etapie szkolnym, 
następnie gminnym i kończyła się finałami powiatowymi. 
W Powiecie Trzebnickim w roku  2011  przeprowadzone zostały następujące Konkursy: 

Bez eliminacji gminnych w kategorii OPEN  –    6 konkursów, 

- Przedszkola i oddziały przedszkolne: 

• 1 konkurs 
 

- Szkoły Podstawowe: 

• Klasy 1 – 3  - 9 konkursów, 
• Klasy 4 – 6  - 16 konkursów. 

 
- Gimnazja: 

•  11 konkursów 
 

- Szkoły ponadgimnazjalne: 

•  4 konkursy. 
 

OGÓŁEM 47 KONKURSÓW 

Oraz Powiatowe Zawody Sportowe w kategoriach: 

- szkoły podstawowe: 

• sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, 

• mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, 
• mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, 

• tenis stołowy, 
• mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców w podziale na kl. IV, V i VI 
• szachy, 

• piłka nożna dziewcząt i chłopców  
• trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców klas I i II oraz Klas III i IV,  

• czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców. 
Ogółem 23 zawody sportowe  

- gimnazja: 

• szkolna liga lekkoatletyki , 

• biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, 
• piłka nożna dziewcząt i chłopców,  
• piłka koszykowa dziewcząt i chłopców 
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• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, 

• piłka ręczna dziewcząt i chłopców, 
• tenis stołowy dziewcząt i chłopców 

• szachy, 
• siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców. 
Ogółem 15 zawodów sportowych. 

- szkoły ponadgimnazjalne: 

• sztafetowe biegi przełajowe, 
• koszykówka dziewcząt i chłopców, 
• halowa piłka nożna chłopców, 

• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, 
• tenis stołowy, 

• piłka ręczna dziewcząt i chłopców, 
• piłka nożna. 

      Ogółem 10 zawodów sportowych. 

Zwieńczeniem współzawodnictwa powiatowego z uwzględnieniem innych osiągnięć 
uczniów, w skali województwa,  kraju i międzynarodowym, była Gala  „Złota Sowa 2011”, 
podczas której wyróżniono najwybitniejszych  uczniów laureatów konkursów i zawodów 
sportowych, opiekunów – nauczycieli przygotowujących uczniów do rywalizacji oraz szkoły 
legitymujące się największymi sukcesami. Powiatowa Gala „Złota Sowa 2011” odbyła się                 
w Trzebnicy. 
 
 Organizacja szkoleń 
W 2011 roku zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia kierowane do 
nauczycieli, pedagogów,  kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz pracowników 
samorządowych zajmujących się problematyką oświatową: 

1. Kontrola zarządcza – nowe obowiązki kierowników jednostek oświatowych. 

2. Dokumentowanie i rodzaje informacji do końcowego oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej. 

3. Jak radzić sobie ze stresem, „Zarządzanie stresem”. 

4. Powiatowy system wspierania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry zarządzającej 
szkołami na wszystkich poziomach edukacji w ramach działalności ORE (Ośrodków 
Rozwoju Edukacji). 

5. Integracja w teorii i praktyce – wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa 
Metodyczno-Programowego w Trzebnicy. 

Wszystkie formy szkoleniowe zorganizowane były po kosztach własnych. 
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Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie współpracowało z: 
- Gminami Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Prusice, Zawonia, Wisznia Mała oraz 
Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, 
- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
- Stowarzyszeniami: Wrocławska Koncepcja Edukacyjna, Szkolny Związek Sportowy, 
- Gminnymi Domami Kultury, 
- Parafiami Wyznaniowymi, 
- Placówkami Oświatowymi z terenu Powiatu Trzebnickiego. 
 
Podsumowanie 
Wszystkie nasze działania zmierzały do uaktywnienia społeczności oświatowej oraz poprawy 
wyników nauczania w szkołach wszystkich typów z terenu Powiatu Trzebnickiego. 
Organizowane konkursy przedmiotowe i zawody sportowe powodowały wzrost 
zainteresowania wśród dzieci i młodzieży konkretną dziedziną  lub dyscypliną sportową,         
a tym samym pozwalały poszerzać zakres wiedzy i umiejętności oraz stwarzały możliwość 
współzawodnictwa w grupie rówieśników.    
Na organizację konkursów, zawodów sportowych i Gali pozyskaliśmy środki finansowe ze 
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz Gmin – Trzebnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, 
Prusice, Zawonia i Wisznia Mała. Otrzymane środki finansowe pozwoliły nagrodzić 
zwycięzców nagrodami rzeczowymi, dyplomami, medalami, pucharami a wielokrotnych 
laureatów konkursów, wybitnych sportowców, najaktywniejszych opiekunów oraz 
wyróżniające się szkoły statuetkami „Złota Sowa 2011”. Otrzymanie wsparcia finansowego 
od jednostek samorządu terytorialnego umożliwiło również organizowanie konkursów                   
i zawodów sportowych oraz zapewnienie testów konkursowych na etapy powiatowe 
opracowanych przez zewnętrzną firmę. 
Wszystkie działania oraz osiągnięcia uczniów i ich opiekunów promowane były  w prasie 
lokalnej -  Gazeta Nowa oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Oświatowego „SOWA”. 
Zadania i działania stowarzyszenia realizowane były przez członków nieodpłatnie na zasadzie 
wolontariatu. Wszystkie zgromadzone środki przeznaczone zostały wyłącznie na działalność 
statutową stowarzyszenia. 

 

 


