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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW 1% ODPISU  

PODATKU ZA 2017 r. przekazane dla  Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przez 

Fundację Studencką Młodzi Młodym. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przedkłada opisowe 

sprawozdanie w wykorzystanych środków 1% podatku za rok 2017, przekazanych przez Fundację 

Studencką Młodzi Młodym. 

 Przekazane środki przeznaczono  zgodnie z zapisami statutowymi na nastepujące cele: 

1. Dofinansowano zakup sprzętu sportowego tj. stroje sportowe i piłki, na nagrody dla 

uczniów najlepszych w sporcie z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________ 

Sprawozdanie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie z wykorzystania  środków 1%  od podatku za rok 

2017, przekazanych przez Fundację Studencką Młodzi Młodym. 

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie dofinansowało ze środków przekazanych 

przez Fundację Studencką MM 1% podatku za 2017 r. , na wyjazd grupy sportowej 

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszynskiego w Dynowie do 

Kołobrzegu.   

            

Rok szkolny 2017/2018 był bardzo udany dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski. 

Uczniowie godnie reprezentowali szkołę i Powiat Rzeszowski na zawodach sportowych w ramach 

Licealiady. Bardzo dobre wyniki zaowocowały wysokim IX miejscem w ogólnej klasyfikacji 

szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Po raz pierwszy w historii Zespół 

Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zajął I miejsce w klasyfikacji 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego. Drużyna chłopców ZSzZ w Dynowie z 

VIII wynikiem w kraju na 290 punktowanych szkół, jako jedna z 3 z województwa 

podkarpackiego, zakwalifikowała się do tegoż finału, który odbył się w dniach 19.09.2018r. - 

20.09.2018r. w Kołobrzegu.  
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  20 września 2018r. w Kołobrzegu odbył się Finał Krajowy Szkolnej Korespondencyjnej 

Ligi Lekkoatletycznej. Udział w nim wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w eliminacjach wojewódzkich zajęła II 

miejsce premiowane awansem do rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim. Na tym etapie nasza 

drużyna zajmowała VIII miejsce spośród 12 zespołów z całego kraju. Zawody odbyły się na 

nowo otwartym obiekcie przy sprzyjającej słonecznej pogodzie.  

Reprezentacja ZSzZ w Dynowie wystąpiła w 15 – osobowym  składzie i po zaciętej 

walce drużyna zajęła bardzo wysokie V miejsce co jest ogromnym sukcesem sportowym 

szkoły. Drużyna z  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pięknie zapromowała swoją szkołę,  

powiat,  a także województwo podkarpackie. Systematyczna praca uczniów pod kierunkiem 

nauczycieli wychowania fizycznego, przychylność Dyrekcji szkoły i wsparcie m.in. 

Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przyniosły wiele satysfakcji i zadowolenia 

wszystkim zainteresowanym. 
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3. Ze środków  przekazanych od Fundacji Studenckiej MM zostaly zakupione książki-bajki 

dla grupy dzieci z Publicznego Przedszkolu w Dynowie  z okazji otwarcia nowego bloku 

przedszkola. 

 

W dniu 12 października 2018 r. w Dynowie odbyło się uroczyste otwarcie dobudowanej 

części przedszkola. Na te okoliczność Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie zakupiło 

zestaw bajek dla dzieci, które zostaly przekazane na ręce Pani Dyrektor przedszkola podczas 

uroczystości otwarcia obiektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakup piłki do gry dla drużyny biorącej udział w Rejonowej Licealiadzie w unihokeju 

chłopców w Kamieniu. 

 

W dniu 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w 

unihokeju chłopców. W tym turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą odniosła trzy zwycięstwa, jeden remis i jedną 

porażkę co oznaczało zajęcie I-go miejsca w rejonie premiowanego awansem do półfinału 

wojewódzkiego.  
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Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wyraża zadowolenie z dotychczasowej 

współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym i wyraża Fundacji i ofiarodawcom 

podziękowania za przekazane środki. 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

ZSzZ w Dynowie 

 

Stanisław Tymowicz 

 


