
Wprowadzenie do spraw ozdania fi nansowego

I. Nazwa i siedziba jednostki:

Podlaskie Stowarryszenie na Rzecz Uzdolnionych
prTy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

15-950 BiaĘstoĘ ul. Brukowa 2
NIP 5423006113

Podstawowy cel działalno ści j edno stki :

t. Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju.

2. Tworzenie klimafu i warunków sprryjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień.

3. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy

Środowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi wojewódźwa podlaskiego,

pomiędzy dyrektorami, naucryeielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkoł,

w celu skutecznego wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych

woj ewódawa podlaskiego.

4. Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, atakże pozostałych szkół w regionie

idei nowatorstwa pedagogicznego.

5. Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia

zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela.

6. Nagradzanie uzdolnionych uczniów l, nauczycieli, w tym również na drodze fundowania

stypendiów.

z. Wzsnacnianie postaw orgarizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych

inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków rozwoju dzieci,

młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, aw szczęgólności:

. projektowanie i wdrżanie zindywidualizowanych programów nauczanla

i wychowania oraz samodoskonalenia,

. Tworzenie szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb

dydaktyczną i wychowawczą,

. Wypracowanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli

i współpracy z innymi naucrycielami w kraju i za grarticą,

. Gromadzenię i upowszechnianie ńedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów

uczniów otganizacją



i szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych, nowatorskich

projektach i przedsięwzięciach,

. Prowadzenie ewaluacji dzińań i upowszechnianie dorobków w publikacjach

i wydawnictwach własnych oraz zewnęttznych.

Numer i organ prowadzący Ęestr:
Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodov,lych, Fundacji oraz

PublicznychZakładów Opieki Zdrowotnej KRS - 0000261095

Podmiot posiadaj ący stafus organizacji pożytku publicznego.

Zar ząd S t owarzys zenia: Przewodnicząca

Z-captzew.

Skarbnik

sekretarz

Członek Zarządu

- Marta Niksa-Grodzka

- Aneta Kaliściak

- SylwiaNaumczuk

- wioletta zawadzka

-Małgorzata Supińska

II. Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony.

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do3|.12.2015 r.

IV. Informacje o kontynuacji:

Sprawozdanie sporządzono ptzy założeniu kontynuowania działaLności przezjednostkę przez

co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znanę okoliczności, które wskazywałyby na

istnienie poważnychzagrożeft dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

V. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa (środki pienięzne) i pasywa (kapitały i zobowiryania krótkoterminowe)'Ęceniono

według wartości nominalnej.
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