Informacja o działaniach programowych
Fundacji Kaszubskie Słoneczniki
za rok 2019

1

1. Nazwa fundacji:
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
2. Siedziba i adres fundacji:
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
3. Aktualny adres do korespondencji:
ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka
4. Adres poczty elektronicznej:
ustka@sloneczniki.org
5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Numer KRS: 0000207987, data wpisu 21.05.2004
6. Nr REGON
771624396
7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Dariusz Patoleta – Prezes Zarządu, Benona Skrzypek (śp) Wiceprezeska zarządu,
Monika Zalewska – członek zarządu
8. Cele statutowe fundacji
• Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań służących wszechstronnemu
rozwojowi dzieci i młodzieży.
• Realizowanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
• Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej społeczności lokalnej –
zwalczanie bezrobocia, przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu
społecznemu.
9. Zasady, zakres i formy działalności statutowej fundacji
• prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic;
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
• organizowanie imprez kulturalnych i sportowych;
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów;
• przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
• odkrywanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych;
• wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw książkowych,
czasopism, biuletynów, gazetek szkolnych;
• zakup pomocy naukowych;
• organizowanie wyjazdów, spotkań, wycieczek;
• organizację i promocję wolontariatu;
• rozwój współpracy z innymi organizacjami i podmiotami o charakterze
międzynarodowym;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• zbieranie środków finansowych;
• wspieranie innych organizacji pozarządowych;
• wspieranie inicjatyw lokalnych;
• tworzenie mechanizmów współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi i społecznością lokalną.

2

10. Działania programowe w roku 2019
Prowadzenie żłobków
1) Słonecznikowy Żłobek w Kobylnicy k/ Słupska,
Żłobek posiada 24 miejsca dla dzieci od 1 roku życia.
Ilość dzieci w roku 2019: 24
Zatrudnienie w placówce: 3 opiekunki, osoba wspomagająca
2) Słonecznikowy Żłobek w Ustce
Żłobek posiada 26 miejsc dla dzieci od 1 roku życia.
Ilość dzieci w roku 2019: 20
Zatrudnienie w placówce: 3 opiekunki, osoba wspomagająca
Z powodu braku współfinansowania ze strony samorządu lokalnego – Miasto Ustka i
ponoszenia coraz większych strat finansowych, podjęliśmy decyzję o zamknięciu żłobka w
Ustce.
Prowadzenie placówek przedszkolnych
1) Słonecznikowy Punkt Przedszkolny w Modrzejewie w gminie Tuchomie
Punkt przedszkolny prowadzony jest od 2009 roku. Powstał w ramach projektu
„Słonecznikowa Akademia Przedszkolaka”. Mieści się w wyodrębnionej przestrzeni świetlicy
wiejskiej. Do punktu uczęszczało 24 dzieci, w tym jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Zatrudnienie: nauczycielka, instruktor, osoba wspomagająca
2) Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy
Przedszkole posiada 44 miejsca. Przedszkole utworzono w 2012 roku w ramach projektu
Akademia Przedszkolaka. W roku 2019 do przedszkola uczęszczało łącznie 46 dzieci.
3) Słonecznikowe Przedszkole w Ustce
Przedszkole posiada 90 miejsc. Przedszkole utworzono w 2012 roku ze środków własnych
fundacji.
W roku 2019 do przedszkola uczęszczało łącznie 90 dzieci.
W roku szkolnym 2019 w Słonecznikowym Przedszkolu zrealizowaliśmy szereg działań i
projektów spójnych z autorskim programem „Dziecko w podróży” oraz misją naszej placówki,
wynikających głównie z rocznego kalendarza przedszkola lub kalendarium poszczególnych
grup. Działania i projekty obejmowały swoim zakresem następujące obszary:
1) ekologię,
2) współpracę z rodzicami,
3) współpracę ze środowiskiem lokalnym
4) akcje ogólnopolskie, dalsze wycieczki i pozostałe działania.
Ekologia
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Miniony rok szkolny upłynął w Słonecznikowym Przedszkolu pod hasłem przewodnim
„ekologia”. We wszystkich grupach systematycznie poruszaliśmy ekologiczne tematy zarówno
w działaniach plastycznych, muzycznych jak i doświadczalnych. Obchodziliśmy:
• Dzień Ziemi, Dzień wody, Dzień pszczół, Dzień jabłka.
Ponadto:
• segregowaliśmy śmieci,
• sadziliśmy kwiaty, rośliny strączkowe i cebulowe,
• grupa 4-latków brała udział w ogólnopolskim projekcie „Moje zdrowie – moja siła,
wielka moc”, mającym w swoich celach między innymi kształtowanie właściwej
postawy wobec środowiska przyrodniczego,
• grupa 5-latków w ramach autorskiego projektu edukacji ekologicznej
„Eko-ludek” zorganizowała bal pod hasłem „Eko bal” oraz uczestniczyła w lekcji z
zakresu segregacji śmieci i oszczędzania wody w oczyszczalni ścieków
w Słupsku,
• grupa najmłodsza realizowała „ekologiczne piątki”.
Współpraca z Rodzicami
W zakresie pogłębiania współpracy z rodzicami i więzi wspólnotowych zorganizowaliśmy:
• konkursy wewnętrzne, warsztaty, imprezy rodzinne:
Cyklicznie, w grupach, odbywały się zebrania z rodzicami i indywidualne konsultacje.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym wspólnie z NSP Adventure tradycyjnie
zorganizowaliśmy Jarmark Bożonarodzeniowy, w trakcie którego odbywały się warsztaty
rękodzieła, występy artystyczne oraz sprzedaż ręcznie wykonanych ozdób świątecznych. Na
wszystkie wydarzenia zaprosiliśmy mieszkańców Ustki.
Ponadto jako społeczność przedszkolna braliśmy udział w:
• przedstawieniu Teatru Obieżyświat,
• warsztatach ludowych „Wiosenny kurnik”,
• akcji pomocowej dla schroniska w Słupsku - Zbiórka dla Burka,
• świątecznej zbiórce „I Ty możesz zostać Mikołajem” na rzecz dzieci z domów dziecka w
Ustce,
• konkursie „Andrzejkowy kapelusz” organizowanym przez nasze nauczycielki dla dzieci
z przedszkoli w Ustce.
Poszczególne grupy uczestniczyły również w:
• turnieju sportowym przedszkolaków organizowanym przez OSiR w Ustce,
• koncertach Filharmonii Baltica w Słupsku,
• spektaklach Teatru Tęcza w Słupsku,
• spotkaniach z książką w Bibliotece Miejskiej w Ustce,
• konkursie na nietypową choinkę organizowanym przez GOK w Ustce (I. miejsce dla gr.
4 latków z naszego przedszkola),
• warsztatach robienia pizzy w Restauracji Wenecja,
• spotkaniu z policjantami w Komisariacie Policji w Ustce,
• spotkaniu w Straży Pożarnej w Ustce,
• warsztatach chemicznych.
Akcje ogólnopolskie i lokalne
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Zerówka uczestniczyła w dwóch ogólnopolskich projektach:
• „Podróże jeża ze Zgierza”,
• „Wiem, co jem”.
Grupa 4-latków brała udział we wspomnianym wcześniej ogólnopolskim projekcie:
• „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.
Ponadto grupa 5 latków zwiedziła:
• Fabrykę Zabawek Pluszowych w Koszalinie,
• Fabrykę bombek w Koszalinie (plus warsztaty).

Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce
MISJA SZKOŁY: Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i
otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego
się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, zdolnego do
współdziałania, empatii, tolerancji, ale odpowiedzialnego, krytycznego i przygotowanego do
asertywnej autokreacji, a także stosującego w życiu zdrowe nawyki żywieniowe i
prowadzącego zdrowy styl życia. Wspieranie motywacji wewnętrznej ucznia/dziecka.
Edukacja jest dla nas swego rodzaju podróżą, wycieczką, a nawet włóczęgą w poszukiwaniu
wiedzy.
Dla nas założycieli szkoły, nauczycieli Nauka to przygoda i chcemy, by była tym samym dla
ucznia. Dlatego dokładamy starań, żeby zajęcia w naszej szkole były prowadzone w sposób
ciekawy, atrakcyjny dla ucznia. W naszej codziennej pracy stosujemy różne narzędzia, żeby
uczenie się było przyjazne dla mózgu ucznia. By go angażowało, prowokowało do zadawania
pytań i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.
Obszary pracy szkoły
1)
2)
3)
4)

Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty tej działalności
Opieka i wychowanie, zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa
Integracja ze środowiskiem lokalnym
Baza i wyposażenie szkoły

Organizacja i przebieg procesu kształcenia
Szkolny zestaw programów nauczania gwarantował realizację podstawy programowej,
osiągnięcie standardów, wymagań i był zbieżny z program wychowawczym i profilaktycznym,
nad którego rozwojem cały czas pracujemy, budując Szkołę obywatelską, środowisko oddane
wspólnemu dobru, wspólnotę zaangażowaną.
W ciągu roku prowadzono ewaluację, ankiety, rozmowy i świadomie wybierano drogi na
kolejne etapy pracy szkoły.
Szkoła działała według aktualnych aktów prawnych regulujących życie szkoły tj.
•

Statut szkoły
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•
•
•
•

Program profilaktyczno-wychowawczy
Kalendarz Szkoły Adventure na rok 2019/2020
Plan nadzoru zawierający ewaluację, kontrolę i wspomaganie oraz plan doskonalenia
RP
Regulaminy Rady Rodziców, Senatu Szkolnego, Logopedy, Pedagoga Specjalnego,
Biblioteki, Świetlicy

Informacja o uczniach:
• Liczba oddziałów – 7
• Klasy I-III – 26 Klasy IV-VII– 31 Liczba ogólna - 57
• Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mieli orzeczenia – 3, opinie –7.
• Szkoła działała od godz. 7 do 16 30, przy czym lekcje odbywały się w systemie
jednozmianowym.
Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania korzystając z zajęć dodatkowych: joga,
fitness, robotyka, zajęcia cyrkowe, zajęcia kulinarne.
Uczniowie brali udział w konkursach:
1. Konkurs Empiku, zachęcający do czytelnictwa – „1000 powodów, by czytać”
2. Konkurs recytatorski
3. Konkurs Eko dynia
4. Konkurs na pisankę wielkanocną
5. Konkurs na eko-doniczkę
JĘZYK ANGIELSKI
1. Olimp klasy 4-7
2. Memory Master
MATEMATYCZNE
1. Kangur
SPORT
1. Turniej o Puchar Tymbarku w Redzikowie
PROGRAMY I PROJEKTY
1) PROJEKT „Adopcja koali”
2) Międzynarodowy projekt edukacyjny, pt. „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”
AKCJE Senatu - Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, społeczności Adventure.
1) Wyjazd integracyjny całej szkoły do Runowa
2) Wyjazd na Euroweek dla uczniów klas 5-7
3) Anioły 2019 – program opieki na pierwszoklasistami, realizowany przez
czwartoklasistów oraz wychowawców klas 1 i 4
4) Warsztaty świąteczne
5) Udział w Miejskim Jarmarku Świątecznym
6) Szkolny Kiermasz Świąteczny
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Współpraca lokalna
Szkoła współpracowała w roku 2019 z różnymi organizacjami w realizacji wydarzeń,
projektów: z Gminą Ustka, Urzędem Miasta, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Ustce, Uniwersytetem Trzeciego Wieku
11. Projekty Fundacji realizowane w 2019 roku
•

Projekt realizowany dzięki wsparciu OWES na utworzenie podmiotu ekonomii
społecznej. W ramach wsparcia OWES utworzyliśmy Przystań Adventure sp.z o.o.,
która zajmuje się: obsługą budynków w zakresie sprzątania i konserwacji, napraw,
prowadzenia kuchni, dowożenia uczniów do NSP Adventure, organizacją wypoczynku
letniego.
Jako pracownicy Fundacji wzięliśmy udział w doradztwie biznesowym, rachunkowym oraz
szkoleniach.
• Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka
Czas realizacji i zakres projektu: 01.02.2019r. - 31.12.2019. Projekt polegał na
przeprowadzeniu diagnozy potrzeb dzieci oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w
postaci zajęć wspierających - jak zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjno- sportowe, zajęcia
rozwijające kreatywność i samodzielność dzieci.
Finansowanie Gmina Ustka: 160000,00 zł
•

Partner w projekcie „Żłobek jak z bajki w Gminie Tuchomie” oraz „Zdrowi na starcie w
Gminie Tuchomie”.
W ramach projektu wspieraliśmy nowopowstający żłobek, dzieląc się swoimi
doświadczeniami, przygotowaliśmy program szkoleniowy i przeprowadziliśmy szkolenie dla
zespołu żłobka w Tuchomiu, zorganizowaliśmy wizytę studyjną.
Kwota dofinansowania: 12620,00 zł
12. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
•
•

W roku 2019 uczestniczyliśmy w działaniach (szkolenia, konsultacje) wspierających
rozwój organizacji pozarządowych realizowanych przez Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku.
Uczestniczyliśmy w pracach Słupskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego w ramach
prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 r.
Zarząd Fundacji Kaszubskie Słoneczniki
Dariusz Patoleta – Prezes Zarządu
Monika Zalewska – Wiceprezeska Zarządu

Ustka 30 marca 2020
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