SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Wolsztynie
ZA ROK SZKOLNY 2013/2014
Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Państwo
W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z
działalności Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie za
miniony rok szkolny 2013/2014.
W dniu 18 września 2013 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały
wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców w następującym
składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców
Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców
Sekretarz Rady Rodziców
Skarbnik Rady Rodziców

Pani Ewa Piechowiak
Pani Dorota Filip
Pan Jarosław Mały
Pani Sylwia Tomiak - Rozynek

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący
Członek
Członek

Pan Andrzej Wita
Pan Marek Marciniak
Pan Grzegorz Wośkowiak

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 zebrań Rady Rodziców, na których
podjęto 11 Uchwał.
W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr
Katrzyna Lulkiewicz oraz Wicedyrektorzy Szkoły - Pani mgr Danuta Szpakowska i
Pani mgr Jolanta Mała.
Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące
działania:
1. W celu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada Rodziców
uczestniczyła w :
- uchwalaniu – zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły - programu
wychowawczego i program profilaktyki wychowawczej na rok szkolny
2013/2014

-2- opiniowaniu projektu budżetu Szkoły na rok 2014
- zatwierdzaniu planu organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014
- opiniowaniu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2013/2014
- opiniowaniu dorobku zawodowego 4 nauczycieli na wniosek Dyrektora
Szkoły.
- opiniowaniu szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania
obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.
2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:
- kontynuowano prowadzenie księgowości przez Panią Hannę Dziurla –
będącą od 4 lat księgową Rady Rodziców na niezmienionych warunkach
finansowych (tj. 200 zł miesięcznie)
- opracowano i uchwałą przyjęto do realizacji plan finansowy Rady
Rodziców, który stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę
Rodziców stosownych decyzji dotyczących dysponowania powierzonymi
Radzie środkami wpłacanymi przez Rodziców uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wolsztynie
- na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady.
3. W roku szkolnym 2013/2014 Rada Rodziców dofinansowała lub
sfinansowała następujące przedsięwzięcia :
- dofinansowano organizację tradycyjnego „Dnia Patronki Szkoły”
i Dnia Papieskiego
- wyasygnowano środki finansowe na organizację „Dnia Sportu”
- wsparto finansowo akcję „żyjemy by jeść, czy jemy by żyć”
- ufundowano nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego
i dla laureatów konkursu poezji śpiewanej
- dofinansowano organizację corocznego konkursu supermatematyk i innych
konkursów matematycznych
- udzielono wsparcia finansowego dla Samorządu Uczniowskiego na
organizację imprezy muzycznej eLOteka
- sfinansowano nagrody dla laureatów konkursu zorganizowanego przez
Samorząd Uczniowski „ Talent Show”
- dofinansowano organizację konkursu „Gwara Wielkopolska”
- sfinansowano nagrody rzeczowe w konkurskie „E – Szkoła Moja
Wielkopolska”
- na wnioski wychowawców klas zapewniano pomoc socjalną uczniom
będących w trudnej sytuacji materialnej i finansowej
- zakupiono medale pamiątkowe z przeznaczeniem dla osób szczególnie
wyróżniających się w działaniach na rzecz szkoły
- ufundowano 120 nagród książkowych dla 113 uczniów – tegorocznych
absolwentów oraz pokryto część kosztów związanych z zakończeniem roku
szkolnego klas III

-3- ufundowano nagrody pieniężne dla najlepszych absolwentów ze średnią ocen
powyżej 5.0
- wypłacono klasom należne kwoty w wysokości 25% wpłat na Radę
Rodziców, z przeznaczeniem na dofinansowanie do klasowych wycieczek
- z funduszy RR współfinansowano koszty wyjazdu uczniów na zawody
sportowe, olimpiady i konkursy tematyczne.
- Rada Rodziców w minionym roku szkolnym zakupiła na rzecz Szkoły
kolejne pomoce naukowe jak: rzutniki, laptopy, radiomagnetofon oraz krzesła
do klas, stoliki, szafki na sprawdziany, rolety okienne na łączną kwotę
15.000 zł.
- zrealizowano również prośbę Dyrekcji Szkoły i wyasygnowano kwotę
10.000 zł na wykonanie remontu klasy do nauki j. obcego.
Rada Rodziców ma nadzieję, że wspieranie finansowe działalności
szkoły w roku 2013/2014 przyniosło wymierne efekty.
4. Ponadto :
- Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu
wydarzeniach i uroczystościach szkolnych jak: rozpoczęcie roku szkolnego,
Dzień Patronki Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Połowinki, Studniówka
oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego szczególnie klas maturalnych.
- Zorganizowano zabawę karnawałową, z której całkowity dochód przekazano
na konto RR.
- W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją Liceum,Gronem Pedagogicznym i
personelem administracyjnym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.
5. Uwagi końcowe :
Działalność finansowa stanowiła nadal dominującą sferę pracy Rady
Rodziców. Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców
winna wynieść120 zł lecz jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od
możliwości finansowych każdej rodziny. Dlatego zwracaliśmy się z apelem do
wszystkich rodziców uczniów naszego Liceum o jak najżyczliwsze przyjęcie
tej decyzji licząc na zrozumienie i szeroką współpracę. Nieustannie prosiliśmy
za pośrednictwem Wychowawców Klas i zachęcaliśmy Państwa do uiszczania
składek. Dziś mówię dziękuję, bo w minionym roku szkolnym konto Rady
Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie
30.502,00 zł, a ponadto przez prowizję otrzymaną z tytułu ubezpieczenia
młodzieży w PZU, środki finansowe przekazane przez SKOK Jaworzno oraz
dochód z zabawy karnawałowej. Staraliśmy się dysponować funduszami
rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny,
by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów. Potrzeby szkoły są
ogromne. Pomagajmy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice bądźmy obecni
w szkole, w której nasza dorastająca młodzież spędza tak dużo czasu.

-4Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu
finansowym za rok szkolny 2013/2014 sporządzonym przez Księgową Rady
Rodziców Panią Hannę Dziurla - stanowiącym załącznik do niniejszego
sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum
Ogólnokształcącego w zakładce Rady Rodziców.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice
W imieniu ustępującej Rady Rodziców pragnę gorąco podziękować Pani
Dyrektor mgr Katarzynie Lulkiewicz, Pani Wicedyrektor mgr Danucie Szpakowskiej
i Pani Wicedyrektor mgr Jolancie Małej za owocną współpracę w roku szkolnym
2013/2014.
Dziękuję za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a
przede wszystkim za trafne podpowiedzi, bo któż lepiej zna potrzeby Szkoły, jak nie
Jej Szefowe.
Ciepłe słowa podziękowania przekazuję pod adresem tych rodziców, którzy
zakończyli swoją pracę w Radzie, bo wszystkie dzieci mają już dorosłe. Dziękuję za
wspólne działanie, za szukanie tego co łączy - nie dzieli. Bez Waszej Kochani
Rodzice pracy i wielkiego zaangażowania nie byłoby pięknej studniówki, udanej
zabawy karnawałowej i dobrej atmosfery na zebraniach.
Z serca płynące słowa kieruję do Wszystkich Rodziców dziękując za każdą
formę współpracy i poświęcony czas, przede wszystkim za pomoc finansową, bez
której nie zrealizowalibyśmy tylu zadań, za zgłaszane propozycje, za dyskusje, za
gotowość służenia fachową radą. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz radości
z osiągnięć edukacyjnych Waszych dzieci.
Dziękuję również Księgowej Rady Pani Hani Dziurla – która czuwała nad
naszymi finansami, oraz tym pracownikom Szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam
swojej pomocy.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o
zatwierdzenie powyższego sprawozdania przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców
i udzielenie absolutorium ustępującej Radzie.
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Piechowiak

Wolsztyn, dnia 17 września 2014 r.

