Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Samodzielnego Koła Terenowego nr 50 w Starachowicach
za rok obrotowy 2009
(od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. )

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 50
w Starachowicach z siedzibą Starachowice ul. Wojska Polskiego 7a, zarejestrowane
jest w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 18.07.2001 pod numerem 0000029026
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON – 291138158.
W skład zarządu Towarzystwa wchodzą następujące osoby:
Iwona Lucińska – 27-215 Wąchock, Marcinków 20 - prezes,
Celina Serwicka – 27-200 Starachowice, ul. Langiewicza 4,
Anita Utnik – Wawszczak - 27-200 Starachowice, ul. Turystyczna 36 E,
Kinga Włoskowicz – 27-200 Starachowice, ul. Dwernickiego 10/1,
Monika Belina – 27-200 Starachowice, ul. Hauke – Bosaka 5/62.
Towarzystwo prowadzi dwie szkoły: Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum.
Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do
wzbogacania możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego
rozwoju intelektualnego i fizycznego. Towarzystwo inspiruje, wspiera i patronuje działalność
oświatową w szczególności finansowaną ze środków społecznych. Rozwija inne formy działalności służącej wzbogacaniu możliwości edukacyjnych w środowisku.
W roku 2009/2010 zorganizowaliśmy:
1. Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Jestem w teatrze słucham i patrzę” skierowany do wszystkich sześciolatków naszego miasta. Najpierw były spotkania teatralne w Społecznej Szkole Podstawowej. Sześciolatki ze wszystkich przedszkoli
w mieście oglądały przedstawienie pt. „Królowa śnieżka czyli nieoczekiwane zagubienie” i bawiły się z młodymi aktorami ze szkolnego teatrzyku. Potem został
ogłoszony konkurs plastyczny, w którym wzięło udział 91 uczestników. Wszyscy
otrzymali dyplom uczestnika, Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach: Złota
i Srebrna Maska Teatralna. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne oraz wyróżniania. Nagrodzono 45 osób, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas VI o tytuł Mistrza Ortografii
– to wyzwanie dla wszystkich szóstoklasistów z naszego miasta - konkurs przebiega dwuetapowo: najpierw eliminacje szkolne, a potem finał z udziałem najlepszych reprezentantów poszczególnych placówek. Na uczniów czekało dyktando
i zadania zespołowe. Dyplomy i atrakcyjne nagrody zostały wręczone w kategorii
indywidualnej i zespołowej. W konkursie uczestniczyło 16 finalistów z 8 szkół
podstawowych.
3. Miejski Konkurs Języka angielskiego – do rywalizacji przystąpiło 7 szkół podstawowych ze Starachowic drużyna liczyła dwie osoby. Podczas rywalizacji wyłoniono „The best English Speller” tytuł ten otrzymała uczennica klasy VI ze

Szkoły Podstawowej nr 11. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
w postaci publikacji wydawnictwa Longman. Nauczyciele angliści otrzymali podziękowania za trud przygotowania uczniów do konkursu.
4. Miejski Turniej Recytatorski Jednego Wiersza o Laur Majowego Motyla „Majowe Wierszowanie” skierowany do dzieci z przedszkoli i klas „zerowych” ze
szkół i przedszkoli z terenu miasta. W konkursie wzięło udział 25 uczestników.
Uczestnicy zaprezentowali po jednym przygotowanym wcześniej wierszu przed
publicznością i przed jury. Przyznało Złote, Srebrne i Brązowe Motyle. Wszystkie
dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Celem konkursu
jest wzbudzanie zainteresowania pięknem języka polskiego. Turniej otwarty jest
na twórcze poszukiwania młodych recytatorów i autentyczność wypowiedzi.
Wszyscy finaliści otrzymali statuetki w formie motyli.
5. Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowa” – którego celem jest promowanie twórczego i logicznego myślenia. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół społecznych oraz szkół publicznych z terenu naszego miasta. Konkurs odbywa się w
dwóch etapach. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych dzieci i młodzież
rozwiązują zadania przygotowane przez organizatorów. Najlepsi z terenu miasta
oraz szkół społecznych całej Polski przyjeżdżają do Starachowic na finał, który
odbywa się w ostatnią sobotę maja. W roku 2010 w finale uczestniczyło 104
uczniów, którzy oceniani i nagradzani byli w 4 kategoriach wiekowych:
klasy I-II – Młodzicy – 21 uczestników,
klasy III –IV Kadeci – 21 uczestników,
klasy V-VI Juniorzy – 21 uczestników,
oraz Żacy – uczniowie gimnazjum – 41 uczestników.
W każdej kategorii przyznano pięć indywidualnych nagród. Ponadto przyznano
sześć nagród zespołowych ( trzy w szkołach podstawowych i 3 w gimnazjalnych)
- puchary.
6. W czerwcu 2010 zorganizowaliśmy – DZIEŃ OTWARTY SZKÓŁ w formie spotkań integracyjnych uczniów i kandydatów, spotkań rodziców, nauczycieli i dyrekcji. Dla gości przygotowaliśmy między innymi prezentację multimedialną dorobku
naukowego i artystycznego obu niepublicznych placówek oświatowych.
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