
Koleżanki i koledzy ! 

1. Mam zaszczyt i obowiązek po raz siódmy w 27-letniej działalności naszego Stowarzyszenia 
otwierać i składać sprawozdanie Krajowemu Zgromadzeniu Członków z działalności w okresie 
kolejnych kadencji. Dzisiejsze VIII Krajowe Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia 
zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Uchwałami Zarządu Nr 16 z 19.12.2016 i Nr 12 z 27.09.2017. 
Termin był z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zarządu przekładany w czasie (z marca na 
czerwiec, a następnie na październik br.) 

2. Wszyscy członkowie KSPS otrzymali zaproszenia wraz z porządkiem obrad w wersji papierowej 
lub elektronicznej. Skrót sprawozdania z działalności w ocenianej dziś kadencji został 
zamieszczony na naszej stronie w internecie, a ci członkowie, którzy wyrazili chęć otrzymania 
całości owego sprawozdania, również je otrzymali. Ponadto dziś wyłożone jest całe sprawozdanie 
wraz z załącznikami i bilansem. Gdyby któraś z koleżanek i któryś z kolegów chciał je ponownie 
przeczytać, to jest taka możliwość. Wyłożone są też opracowane przez mnie w końcu 2014 r. i 2015 
r. (w połowie kadencji) i przyjęte na mocy uchwał Zarządu materiały z okazji Jubileuszy : 30-
lecia Społecznego Ruchu Pomocy Szkole, 25-lecia działalności KSPS i Klubu Przodujących 
Szkół. Są to : „Warto o nas więcej wiedzieć i z nami współpracować. Razem zrobimy więcej 
dobrego dla dzieci i młodzieży oraz zwiększymy ich szanse edukacyjne i życiowe”; „25 lat 
efektywnej działalności KSPS dla dobra polskiej szkoły – 30 wybranych (z kilkuset) osiągnięć w 
liczbach i faktach”; „Rzetelną pracą uczciliśmy w 2014 r. obchody 30-lecia Społecznego Ruchu 
Pomocy Szkole i 25-lecia KSPS”; „25 lat twórczej pracy Klubu Przodujących Szkół na rzecz 
nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania dzieci i młodzieży”. 

Przedłożone Sprawozdanie zawiera w 6 rozdziałach zarówno rozliczenie zadań merytoryczno-
finansowych, które wynikały z Uchwały Programowej pt. „Kierunki działalności KSPS na lata 
2013-2016” przyjętej na VII Krajowym Zgromadzeniu Członków 26 lutego 2013 r. oraz najważniejsze 
zadania, które wynikały z sytuacji w oświacie np. 3 spotkania z 3 nowymi Ministrami Edukacji. 
Sporządzone zostało na podstawie corocznych Sprawozdań składanych przez KSPS MPiPS jako 
organizacji pożytku publicznego i rocznych sprawozdań składanych na posiedzeniach Zarządu z 
udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

3. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 20 posiedzeń (w tym 2 wyjazdowe), na których podjął 
77 uchwał w najważniejszych sprawach dot. działalności Stowarzyszenia. Z satysfakcją mogę dziś 
stwierdzić, że wszystkie udało się nam zrealizować, a zadań merytorycznych zrealizowaliśmy 
znacznie więcej, niż wynikało to z Uchwały Programowej przyjętej przez VII Krajowe 
Zgromadzenie Członków i corocznie opracowywanych planów działalności. Mimo wielu trudności 
realizowaliśmy 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do 
nauczycieli, uczniów i rodziców.  

W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy aż 232 zadania programowe i organizacyjne,  

z których tylko na 10 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków 2 centralnych funduszy tj. 
NFOŚiGW na dokończenie Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania 
energią” i FSUSR na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla 1085 dzieci z rodzin 
rolniczych.  
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4. Był to bardzo trudny okres pod względem współpracy z rządem. Zmieniło się w tym okresie 3-ch 
Ministrów Edukacji Narodowej, bardzo wielu dyrektorów departamentów, specjalistów, 
zaprzyjaźnionych wcześniej ze Stowarzyszeniem pracowników merytorycznych. 

Natomiast otrzymaliśmy dużą pomoc, głównie organizacyjną, od władz samorządowych wielu 
województw, powiatów, miast i gmin, różnych organizacji pozarządowych, Regionalnych 
Stowarzyszeń Pomocy Szkole. Poszerzyło się Grono naszych Przyjaciół. Zacieśniliśmy z nimi 
współpracę . Ożywiliśmy także współdziałanie z wieloma szkołami Klubu Przodujących Szkół 
KSPS i Klubem Szkół Reymontowskich. Zacieśniliśmy współpracę z Reg. Stow. Pomocy Szkole. 
Staraliśmy się konsekwentnie, mimo różnych trudności, realizować Porozumienie zawarte 14.04.2007 
r. w Łodzi pomiędzy Krajowym i Regionalnymi Stowarzyszeniami w sprawie wspólnej realizacji 
celów statutowych. Dużym osiągnięciem minionej kadencji było rozszerzenie współpracy na rzecz 
polskiej szkoły z org. pozarządowymi, samorządem terytorialnym, różnymi instytucjami i firmami. 

5. Coraz mocniejszą stroną naszej działalności jest wypracowywanie wspólnej strategii działania z 
partnerami wewnętrznymi tj. Reg. Stow. Pomocy Szkole i szkołami klubowymi oraz z partnerami 
zewnętrznymi, głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi 
(fundacjami, towarzystwami, stowarzyszeniami), a także firmami zajmującymi się problematyką 
edukacji, zdrowia, ekologii, kultury, turystyki. 

Z uwagi na ograniczony czas określony regulaminem obrad dzisiejszego Zgromadzenia wymienię 
tylko po kilka zrealizowanych zadań i osiągniętych efektów dla : nauczycieli, uczniów i szkół, 
głównie klubowych. 

I  Dla nauczycieli  

1. Zorganizowaliśmy XIX Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną (7.06.2013 w Warszawie), na 
której podsumowaliśmy realizację i osiągnięte efekty realizowanego w latach 2011-2013 
Przedsięwzięcia pt. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. Uczestniczyło 
w niej 225 osób reprezentujących wszystkie województwa, duże grono ekspertów, 
Kierowników Regionalnych. Największą grupę stanowili dyrektorzy i nauczyciele ze szkół 
klubowych. Na Sesji zostały przyjęte ważne dokumenty, które przekazaliśmy władzom 
państwowym MEN, Ministerstwu Gospodarki, NFOŚiGW.  

Są to :  

- Raport opracowany przez prof. K.Wieleckiego z PAN, zawierający najważniejsze wnioski 
metodyczno-dydaktyczne z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1606 nauczycieli 
uczestniczących w naszych 32 warsztatach „Szkoła z energią”. 

- Rekomendacje w sprawie tworzenia warunków do efektywniejszej działalności polskiej 
szkoły w kształceniu i kształtowaniu postaw racjonalnego gosp. energią. 

2. Został opracowany i wydany w nakładzie 2200 egz. Poradnik nauczyciela na temat 
racjonalnego gosp. energią, który otrzymali nauczyciele uczestniczący w konferencjach, 
warsztatach. Są także dziś do wzięcia, jeśli ktoś z Państwa będzie sobie tego życzył.  

3. Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy w okresie sprawozdawczym wspólnie z Reg. Stow. 
Pomocy Szkole i szkołami klubowymi łącznie aż 54 Wojewódzkie i Regionalne Konferencje 
bezpłatne dla nauczycieli różnych typów szkół, z tego : 

• 16 Wojewódzkich Konferencji w 16 woj. podsumowujących realizację i osiągnięte 
efekty Przedsięwzięcia pt. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” 
w poszczególnych województwach. Uczestniczyło w nich ponad 1300 osób. 
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Przeszkoleni na naszych 32 warsztatach nauczyciele zaprezentowali 81 autorskich 
programów, scenariuszy lekcji nt. racjonalnego gosp. energią. 

Rozdałam w imieniu KSPS na warsztatach i konferencjach ok. 7 tys. egz. książek, 
opracowań naukowych, materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu 
zajęć z uczniami. 

• 38 Regionalnych Konferencji dla nauczycieli przedszkoli, SP, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego cyklicznego programu „Żyj 
zdrowo”. Uczestniczyło w nim na terenie 13-tu województw ponad 2500 osób, w 
tym 1638 nauczycieli reprezentujących 2291 placówek oświatowo-
wychowawczych. Tematem szczegółowym było „Znaczenie mleka i produktów 
mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, który prezentowany był przez Aleksandrę 
Cichocką – autorkę wielu książek o zdrowym żywieniu, pracownika naukowego 
Instytutu Żywności i Żywienia. 

Podpisaliśmy we wrześniu 2013 r. Porozumienie z Bakomą, która zobowiązała się 
pokryć koszty druku materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców, wykład 
pracownika naukowego Instytutu Żywności i Żywienia. 

4. Zorganizowaliśmy 4 tematyczne warsztaty również bezpłatne dla nauczycieli. Łącznie 
uczestniczyło w nich ponad 160 nauczycieli z różnych typów szkół. 

5. Przekazaliśmy nauczycielom kilka tys. różnych materiałów edukacyjnych, książek, płyt, 
kaset, wydawnictw naukowych, głównie o tematyce ekologicznej i zdrowotnej na zajęcia z 
uczniami w swoich szkołach i nie tylko. Pozyskaliśmy je od różnych wydawnictw, org. 
pozarządowych, instytutów, a także część zakupiliśmy ze środków KSPS. 

6. Spowodowaliśmy, aby dyrektorzy naszych szkół klubowych mogli bezpośrednio 
przekazać Ministrom Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego problemy 
nurtujące społeczności szkolne, uwagi, wnioski, propozycje systemowych rozwiązań 
dotyczących edukacji szkolnej na wszystkich jej poziomach, propozycje doskonalące ten 
system, a nie burzące. Takie spotkania odbyły się w okresie sprawozdawczym z Minister J. 
Kluzik-Rostkowską w dn. 22.01.2014, z Minister A. Zalewską w dn. 26.01.2016, z 
Minister W. Zwinogrodzką – 26.01.2016. 

Przekazaliśmy Ministrom tych resortów także na piśmie ze stosownym uzasadnieniem 
najważniejsze z tych propozycji zarówno zgłoszonych przeze mnie w imieniu Zarządu i 
Przewodniczącą Rady Klubu Przodujących Szkół, jak również przez uczestniczących w tych 
spotkaniach dyrektorów szkół.  

7. Spowodowaliśmy odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla edukacji 15 nauczycieli i 5 Przyjaciół Krajowego i Regionalnych Stow. Pomocy 
Szkole. Z grona Przyjaciół otrzymała Medal także znakomita aktorka Teresa Lipowska,  

I Honorowa Babcia naszego Ogólnopolskiego Konkursu „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Wiersz o Babci i 
Dziadku”. 
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II Dla uczniów 

W ramach cyklicznego programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” 
zorganizowaliśmy  

1. 4 plenery plastyczne dla 203 uczniów plastycznie uzdolnionych, kierowanych przez artystkę 
plastyka i wspaniałą wychowawczynię Annę Ozgę członkinię naszego Stowarzyszenia. 

2. 3 turnusy językowe dla 142 dzieci – uczniów SP i gimnazjów, którzy doskonalili swoje 
umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.  

3. 5 edycji Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, w 
których wzięło udział 2424 uczniów SP i gimnazjów z różnych regionów kraju. We wrześniu 
br. ogłosiliśmy już XXIV edycję tego konkursu. 

4. 3 edycje Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”, w których 
wzięło udział 330 uczniów wszystkich poziomów edukacji szkolnej. We wrześniu br. 
ogłosiliśmy IV edycję tego konkursu. 

5. 5 pięknych Gal Laureatów tych konkursów, na których w uroczystej formie dokonaliśmy ich 
podsumowania i nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami rzeczowymi 103 młodych 
twórców. W każdej Gali uczestniczyło po 200, 300 do 500 osób, w tym Laureaci, Honorowe 
Babcie i Dziadkowie, Patroni Honorowi, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, babcie i 
dziadkowie. Ostatnie 3 Gale odbyły się w pięknej Łodzi, przygotowane wspólnie z 
Łódzkim Stow. Pomocy Szkole. Każdej Gali towarzyszyła wystawa najlepszych prac 
konkursowych i prezentacja multimedialna nagrodzonych przez Komisje Konkursowe prac 
i ich autorów. 

6. 20 wystaw najpiękniejszych prac plastycznych utalentowanych uczniów różnych typów szkół 
w Polsce. 

7. 9 edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie –Boże 
Narodzenie i Wielkanoc”. Uczestniczyło w nich ponad 3150 osób. Każdej z tych edycji 
towarzyszyły wcześniej ogłoszone konkursy dla uczniów na najpiękniejszą kartkę 
świąteczną, stroik, ozdobę choinkową, palmę wielkanocną, pisankę, wystrój stołu 
świątecznego. Najpiękniejsze prace były prezentowane na wystawach towarzyszących 
uroczystym Galom, na których wręczaliśmy zwycięzcom ciekawe nagrody rzeczowe. 
Wszystkie edycje odbyły się w naszych szkołach klubowych. 7 z nich zostało 
zorganizowanych wspólnie ze Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce, w szkołach klubowych 
funkcjonujących z dużymi efektami dydaktyczno-wychowawczymi. Wielkie podziękowania 
składamy dziś na ręce Wiceprzewodniczącego Grzegorza Oracza. 4-ry z tych edycji były 
połączone z Jubileuszami przyjęcia szkół do Klubu Przodujących Szkół. Jest to b. dobre 
doświadczenie i godne upowszechnienia łączenia ważnych wydarzeń w szkole. 

8. Realizowaliśmy konsekwentnie, mimo wielu trudności, także cykliczny program pn. „Pomoc 
rodzinie i szkole w zorganizowaniu zimowego i letniego wypoczynku połączonego z 
różnymi formami edukacji dla uczniów różnych typów szkół”. 

Z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że udało nam się w okresie sprawozdawczym 
zorganizować wspaniały wypoczynek połączony z różnymi formami edukacji dla 1693 
uczestników na 30-tu turnusach w atrakcyjnych miejscach Polski w górach i nad 
morzem. Dzięki znakomitej kadrze b. ambitne programy zdrowotne, ekologiczne, 

  4



wychowawcze, kulturalno-rozrywkowe, samorządowo-integracyjne i krajoznawczo-
turystyczne zostały zrealizowane dla dobra dzieci i młodzieży, dla ich wszechstronnego 
rozwoju. Dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych warsztatach zdrowotnych, językowych, 
artystycznych, ekologicznych przeprowadzonych przez edukatorów przez nas zatrudnionych 
oraz m. in. przez edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego, Policji, PSP. Uczestnicy tych 
turnusów brali udział w ponad 120 wycieczkach autokarowych, w 14 rejsach statkiem po 
Bałtyku, a zimą w kuligach góralskich, dzięki czemu poznały historię, różne aspekty kultury 
materialnej i sakralnej, tradycje i obrzędy tych regionów, a także wyniosły z nich 
niezapomniane wrażenia.  

9. Stosowaliśmy, podobnie jak w poprzednich latach, zasadę, ze każdy uczestnik musi zasłużyć 
swoim zachowaniem, aktywnością w realizacji różnych form przygotowanego programu 
przynajmniej na 1 nagrodę książkową i dyplom. Łącznie wręczyliśmy na 30 turnusach 
ponad 2900 egz. książek, kilkaset płyt, 700 kaset edukacyjnych, gier zespołowych, a także 
różnych nagród rzeczowych – piłek, kalkulatorów, przyborów szkolnych, plecaków, czapek, 
biżuterii, zegarków i innych przedmiotów. 

10. Wznowiliśmy w 2014 r. przerwane na kilka lat z braku środków finansowych, fundowanie 
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Dołączyliśmy się do prowadzonego od wielu lat 
programu fundowania nagród dla najzdolniejszych uczniów przez Stow. Pomocy Szkole w 
Ostrołęce i Łódzkie Stow. Pomocy Szkole. Ufundowaliśmy w tych latach stypendia dla 10 
uczniów na łączną kwotę 7 tys. zł. 

11. Od 4-ch lat wspieramy finansowo fundusz nagród dla laureatów Konkursu „Mówimy 
Reymontem” organizowanego co roku podczas Zlotu Szkół Reymontowskich. 

III Dla szkół 

Priorytetowym zadaniem programu KSPS, podobnie jak w poprzednich latach, było 
promowanie i rozwijanie Klubu Przodujących Szkół. 

1. Przyjęliśmy w latach 2013-2016 do Klubu 13 bardzo dobrych szkół różnych stopni 
organizacyjnych : 8 – SP; 1 gimnazjum samodzielnie funkcjonujące i 3 gimnazja będące 
w Zespołach Szkół ; 4 – zespoły szkół , w tym 2 zespoły szkół gastronomicznych (w 
Ostrołęce i Łodzi), 1 zespół szkół ogólnokształcących sportowych (w Krakowie) 

Liczba szkół przyjętych do Klubu jest o 9 mniejsza, niż w poprzedniej VII kadencji, gdyż w 
związku z wprowadzoną reformą oświaty w 2017 r. nie przyjmowaliśmy szkół do Klubu. 
Obecnie zrzeszonych jest w Klubie 227 szkół . Jesteśmy w trakcie sporządzania nowych 
wykazów szkół wszystkich stopni organizacyjnych należących do Klubu w poszczególnych 
województwach, gdyż wiele z nich ma nowe kierownictwa, adresy, a także patronów. Sądzę, 
że do końca roku będziemy mieli aktualną ewidencję szkół należących do naszego Klubu i 
kontynuować będziemy przyjmowanie najlepszych szkół w Polsce do Klubu Przodujących 
Szkół KSPS. 

2. Promowaliśmy i upowszechnialiśmy dorobek dydaktyczno-wychowawczy szkół przy 
każdej sposobności, także na zorganizowanych dla nauczycieli 54 konferencjach : 16-tu 
nt.”Szkoła z energią” i 38-ciu nt. „Żyj zdrowo”. Promowaliśmy nowoczesne, innowacyjne 
formy kształcenia, ciekawe programy, inicjatywy mające na celu wszechstronny rozwój 
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ucznia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, kształtowanie właściwych relacji 
nauczyciel-uczeń-rodzice. Wręczałam na konferencjach, jubileuszach, różnych 
uroczystościach nagrody książkowe, albumy, pakiety edukacyjne podnosząc tym samym ich 
prestiż w środowisku lokalnym. 

3. Zapraszaliśmy każdego roku społeczności szkolne szkół klubowych do uczestnictwa we 
wszystkich realizowanych przez KSPS 12 ogólnopolskich programach edukacyjno-
wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. Z satysfakcją mogę dziś 
stwierdzić, że wiele szkół współuczestniczyło razem z nami w realizacji ciekawych i 
pożytecznych dla szkół przedsięwzięć. 

4. Zacieśniliśmy w latach 2013-17 współdziałanie ze szkołami zrzeszonymi w Klubie Szkół 
Reymontowskich. Uczestniczę w imieniu Zarządu wraz z dyrektorami naszych szkół 
klubowych (np. ze Szczutowa, Ubocza, Zabrodzia, Stróżewa) w Zlotach Szkół 
Reymontowskich, przekazuję w imieniu KSPS szkołom uczestniczącym w Zlotach książki, 
różne mat. edukacyjne, płyty, kasety. Wspieramy finansowo fundusz nagród dla laureatów 
Konkursu „Mówimy Reymontem”. Zapraszamy co roku wszystkie Reymontowskie szkoły 
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Literackim, turnusach rekreacyjno-
wypoczynkowych i innych przedsięwzięciach edukacyjno-wychowawczych. 

5. Uruchomiliśmy w 2015 r. na naszej stronie internetowej „Forum wymiany dobrych 
doświadczeń” . Jak dotąd, niestety niewiele szkół korzysta z tej formy promowania i 
upowszechniania swojego dorobku. Mam nadzieję, że w najbliższych latach rozwinie się ta 
wymiana. 

6. Wspieraliśmy wiele szkół (nie tylko klubowych) w uzyskaniu dofinansowania ze środków 
unijnych na ciekawe projekty edukacyjne. 

7. Kontynuowaliśmy działania mające na celu obronę szkół przed likwidacją i zwalnianiem 
dobrych dyrektorów szkół. 

8. Współuczestniczyliśmy w realizowaniu przez szkoły, głównie klubowe, cyklicznych 
ciekawych programów, projektów, mistrzostw, konkursów np.  

• Mistrzostwa Szkół w Scrabble – w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie. W tym roku były to 
już 15-te Mistrzostwa. 

• Mistrzostwa szkół w szybkim czytaniu ze zrozumieniem – w SP Nr 182 w Łodzi, 
XIV w tym roku. 

• Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Bajki, baśnie, legendy krajów zjednoczonej 
Europy” – w SP Nr 182 w Łodzi, XII w tym roku. 

• Gminne konkursy tematyczne - w SP w Jedlińsku realizowane do 12-tu lat. 

9. Inicjowaliśmy i wspieraliśmy różne formy pomocy rzeczowej dla szkół przez osoby fizyczne 
i prawne. 

10. Kontynuowaliśmy zasilanie budżetów szkolnych Rad Rodziców poprzez poszerzanie Grona 
Darczyńców 1% dzięki czemu przekazaliśmy szkołom ponad 122 tys. zł. 

11. Kontynuowaliśmy program „Książki dla bibliotek szkolnych”. Dotychczas w okresie 27 
lat działalności KSPS przekazaliśmy nieodpłatnie szkołom ok. 1400 tys. książek. W 
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okresie VII kadencji przekazaliśmy 483 placówkom oświatowo-wychowawczym 23750 egz. 
książek i kilkaset różnych pomocy dydaktycznych. 

12. Wspieraliśmy nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami funkcjonującymi 
w różnych regionach kraju, a także w krajach UE w celu wymiany doświadczeń i realizacji 
ciekawych projektów edukacyjno-wychowawczych. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy ! 

Wybrałam tylko 30 z 232 zrealizowanych przedsięwzięć w ocenianej dziś VII kadencji naszego 
Stowarzyszenia. Możemy dziś być dumni z tego co wspólnym wysiłkiem społecznym udało się nam 
dobrego zrobić dla polskiej szkoły, dla zwiększania szans edukacyjnych i życiowych młodego 
pokolenia Polek i Polaków. Słowa najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności kieruję do 
wszystkich tych osób prawnych i fizycznych, tu obecnych i nieobecnych, w tym także do mojej 
rodziny, którzy przyczynili się do tych osiągnięć. Słowa uznania i podziękowania składam także 
naszej Beatce Mieszkowskiej-Michalik, która od marca 2014 r. jest jedynym pracownikiem na 
etacie naszego Stowarzyszenia. 

W VIII kadencji będziemy starali się, na miarę naszych możliwości finansowych i organizacyjnych, 
kontynuować i wzbogacać o nowe wyzwania realizację 12 cyklicznych programów edukacyjno-
wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców; umacniać i rozwijać Klub 
Przodujących Szkół i Platformę Ekologiczną KSPS; zacieśniać współdziałanie z Regionalnymi 
Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi oraz ze ZNP, z organami samorządu 
terytorialnego, fundacjami, towarzystwami, stowarzyszeniami, firmami i osobami fizycznymi, 
którym na sercu leży dobro polskiej szkoły. Przygotowaliśmy projekt Uchwały Programowej pn. 
„Kierunki działalności KSPS na lata 2017-2020” zawierającej najważniejsze zadania programowe 
w 10 obszarach działalności naszego Stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy dzisiejszego 
Zgromadzenia otrzymali ten projekt i mam nadzieję, że będzie on wzbogacony o propozycje 
zgłoszone w dyskusji i przyjęty przez VIII Krajowe Zgromadzenie Członków. 

Mam świadomość skali trudności jakie trzeba będzie pokonać i wysiłku jaki trzeba będzie 
włożyć, aby te zadania wykonać. Mam jednak nadzieję, że wspólnie znowu uda się nam tego 
dokonać ! 

Dziękuję za uwagę.
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