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Nazwa stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego 
 
Siedziba i adres: 
 

ul. Dubois 28 
45-070 Opole 
 
Data wpisu w KRS, numer KRS i numer REGON: 
 

27.01.2005 
KRS:      0000227281 
REGON:  160009008 
 
 
 
W dniu 13.02.2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 
Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. W wyniku głosowania jawnego 
jednomyślnie wybrano członków  nowego Zarządu. 
 
 
Członkowie Zarządu  -  2009 rok 
 
Irena Koszyk    -  przewodnicząca     ul. Polna 13, 46-064 Domecko 
Marek Leśniak  – wiceprzewodniczący     ul. Sądowa 2, 46-300 Olesno 
Jolanta Ślemp   – sekretarz       ul. świrki i Wigury 5/1, 45-080 Opole 
     
Stanisława Namysło – członek zarządu            ul. Ozimska 155/2, 45-309 Opole 
Aleksander Iszczuk – członek zarządu     ul. Grudzicka 11,  45-431 Opole 
 
 
Liczba członków Stowarzyszenia: 
 
37 szkół 
11 podstawowych 
10 gimnazjalnych 
 3  licea ogólnokształcące 
13 zespołów szkół 
 
 
 



 
Cele statutowe Stowarzyszenia: 
 

� tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami szkół stowarzyszonych, 

� podnoszenie poziomu nauczania i wychowania w liceach, gimnazjach i szkołach 
podstawowych, 

� upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego, 
� pobudzanie pedagogów do twórczej i zaangaŜowanej pracy, 
� wzmacnianie postaw organizacyjno-społecznych i prawnych dla poŜądanych inicjatyw 

oświatowych, 
� projektowanie i wdraŜanie innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania i wychowania, 
� tworzenie szkół autorskich, 
� wypracowywanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego, 
� gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i szkół. 

 
 
 
 
 
Zakres działalności statutowej: 
 
W ramach działalności statutowej SSI RO w okresie od 1.01.2005 do 31.12.2008 zorganizowane 
zostały seminaria szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół naleŜących do stowarzyszenia, 
obejmujące następujące bloki tematyczne: 
 

� Pasje i zainteresowania uczniów, 
� Metody aktywizujące w edukacji szkolnej, 
� Edukacja regionalna i patriotyczna, 
� Efektywne wdraŜanie opieki nad uczniami z trudnościami dydaktycznymi                            

i wychowawczymi, 
� Współpraca z rodzicami, 
� Rozwój procesu informatyzacji w edukacji szkolnej, 
� Wspomaganie procesu wychowawczego, 
� Działania na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania. 

 
 

 
 
 

Szkolenia SSI Regionu Opolskiego 
zrealizowane w 2009 roku 

 
 

 
l. p. Data Temat Forma Uczestnicy Organizator 

 
 
1. 

 
13-14.02. 
   2009 

 
Edukacja dla twórczości     
i przedsiębiorczości. 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 

 
II LO 

dyr A. Iszczuk 
ZSE dyr.  

E. Kubler-Nowak 
PG7 dyr St. 
Namysło 

 



 
2. 

  
19.02. 2009 

Obrzędy i zwyczaje 
śląskie w integracji 
międzyprzedmiotowej    
z wykorzystaniem 
technik ITC (edukacja 
regionalno-
informatyczna). 
 

 
warsztaty 

 
dyrektorzy 

  nauczyciele 

 
PSP Narok 
dyr P. Gajos 

 
3. 

 
27.02.2009 

„Śpiewam więc jestem”- 
śpiew jako element 
procesu dydaktyczno-
wychowawczego i jego 
wpływ na rozwój 
osobowości uczniów. 
 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 
nauczyciele 

muzyki 

 
PSP Skorogoszcz 

dyr 
 B. Lewandowicz 

 
4. 

 
19.03.2009 

Piłki edubala w zajęciach 
dydaktyczno-
wychowawczych 

 
warsztaty 

 
nauczyciele 

PSP Czepielowice 
dyr T. Komarnicki 

 
5. 

 
31.03.2009 

„Poznajemy drogę wartą 
poznania –chcę –mogę -
potrafię-zrobię”. 
Warsztaty z malarstwa, 
rzeźby i technik 
pokrewnych. 

 
warsztaty 

 
nauczyciele 

plastyki 
uczniowie 

 
PSP 14 Opole 

dyr. J. Ptak 

6. 3.04.2009 Uroczystość przyznania 
certyfikatu „Szkoły 
Uczącej Się”. 

panel 
koleŜeński 

 
dyrektorzy 

PSP Dobrzeń 
Wielki 

G. Matyszok 
 
7. 

 
 29.04.2009 

Ewaluacja Projektu 
Regionalnego „Śląsk 
Opolski – moje miejsce 
na Ziemi”. 

 
prezentacja 

 
dyrektorzy 

 

PG 7 Opole 
dyr. St. Namysło 

 
8. 

 
25.04.2009 

IV edycja 
Międzyszkolnego 
Konkursu Euro Show   
„O radości iskro Bogów” 

 
 seminarium 

 
nauczyciele 
uczniowie 

 
PSP 29 Opole 

dyr. P. Sokołowski 

 
9. 

 
8.05.2009 

 
Koncert pieśni 
patriotycznej. Otwarcie 
wystawy „Tobie 
Polsko…”. 

 
koncert 

 
dyrektorzy 
nauczyciele 

ZSZ Czarnowąsy 
dyr. E. Drop 

Klub Historyczny 
im. Stefana 

Roweckiego –
„Grota” 

Zarząd Okręgu 
Światowego 

Związku śołnierzy 
AK 

 
10. 

 
15.05.2009 

Warsztaty poetyckie  
i formy teatralne  
w edukacji 
polonistycznej  
w gimnazjum 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 

 
PG śelazna 

dyr A. Wencel 

 
11. 

 
21-23.05. 

2009 

 
Konferencja 
„Olimpijczyk naszym 
wzorem”. 

 
konferencja 

 
dyrektorzy 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Gimnazjum 
 Lewin Brzeski 

dyr. A. Kostrzewa 
Stowarzyszenie 

Akademia 
Mistrzów Sportu-
Mistrzów śycia 



 
12. 

 
2.06.2009 

Georgianum 2009-
między tradycją a 
współczesnością. 
Międzyszkolne igrzyska 
olimpijskie-apel 
olimpijski. 
Lekcja pokazowa z fizyki 
i chemii. 
Edukacja teatralna-
spektakl szkolnego teatru 
„Kowikt”-„Poskromienie 
złośnicy”. 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 

 
ZSB Brzeg         
dyr. M. Jurek 
PG Kościerzyce    
dyr.R. Czechowski 

 
13. 

 
4 -5.06.2009  

 
Polska droga do 
wolności. 

sesja 
bloki 
warsztatowe 
dla uczniów 
i nauczycieli 
historii 

 
nauczyciele, 
uczniowie 

 
III LO 

dyr J. Raźniewska 

 
14. 

 
17.09.2009 

 
„Regionalnie                    
i nowocześnie”. 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 

 

Zespół Szkół        
w Chróścicach 
dyr. D. Gajda-
Szczegielniak 

 
 
15. 

 
2-3.10.2009 

Rozwijanie 
przedsiębiorczości wśród 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych                       
i pozalekcyjnych             
z uwzględnieniem szans 
rozwoju przyszłej kariery 
zawodowej. 

 
seminarium 

 
dyrektorzy 

 
Zespół Szkół        

w Oleśnie 
dyr. M. Leśniak 

 
 
Łącznie zorganizowanych zostało 15 róŜnych form szkoleniowych.  
 

• seminaria   7 
• warsztaty   4 
• konferencje   1 
• sesje    1 
• prezentacje projektu 1 
• panele koleŜeńskie  1 
• koncerty   1 

 
Formy doskonalenia zawodowego zorganizowane zostały dla dyrektorów i nauczycieli (historii, 
przedsiębiorczości, muzyki, informatyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego),  a takŜe 
uczniów  szkół zrzeszonych w SSI RO. 
 

• dyrektorzy 11 form 
• nauczyciele  8  form 
• uczniowie  3 formy 

 
Organizatorami szkoleń były szkoły członkowskie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu 
Opolskiego.  
  Jedna ze szkół naleŜących do SSI RO – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim otrzymała tytuł Szkoły Uczącej Się, przyznawany przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 



W grudniu 2009 szkoły  stowarzyszeniowe uczestniczyły we wspólnej  wigilii,  której 
gospodarzem była pani  Joanna Raźniewska dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu.  
W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli takŜe przedstawiciele władz miasta i województwa. 
 

Przystąpiono takŜe do prac związanych z wydaniem albumowym dokumentującym działalność 
szkół zrzeszonych w SSI RO. 
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów znajduje się w sprawozdaniu finansowym 
stowarzyszenia. 
W stowarzyszeniu nikt nie jest zatrudniony i nikt nie pracuje na etacie. 
W Stowarzyszeniu w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, nie zostały zlecone działania przez 
podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe, zadania zlecone i zamówienia 
publiczne), a tym samym nie powstały skutki finansowe swej działalności. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie zarządu:        Prezes SSI RO 
              
Marek Leśniak  – wiceprzewodniczący                      Irena Koszyk 
Jolanta Ślemp   – sekretarz        
Stanisława Namysło – członek zarządu             
Aleksander Iszczuk – członek zarządu 
 
 
 
 
     
 
              

    


