SPRAWOZDANIE ZDZIAŁLLNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY XXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I M. GENERAŁOWBJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
W POZNANIU

zA RoK SZKOLNY

2oL7

/2oI8

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalnoŚci
Rady Rodziców przy XXV LO w Poznaniu za miniony rok szkolny 2OL7 /Za18.
W dniu 27.09.2al7r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zatwierdzono
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Rodziców przy XXV Liceum
Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu za rok szkolny
2016/2017.

W łm samym dniu zostały wybrane i ukonsĘrtuowały się nowe władze Rady Rodzicow
w następującym składzie:
- Roman Krol - Przewodniczący
- Filip Bełdzikowski - Z-caprzewodniczące§o
- Bogumiła Leśnik - sekretarz
Obowiązki skarbnika pełniłPrzewodniczący Rady Rodziców Pan Roman Król.
Do komisji rewizyjnej wybrano:
- Agnieszka Kalemba - Przewodniczący
- Katarąma Pawlak * sekretarz
- Dale Taylor - członek

Na posiedzeniu w dniu I3.L2.2OI7r. Rada Rodziców dokonała następujących zmian w
składzie Prezydium Rady Rodziców:
- w miejsce Pana Filipa Bełdzikowskiego, wybrano Pana Marcina Skupień,
powierzając jednocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego,
- w miejsce Pani Bogumiły Leśnik, wybrano Panią Elzbietę Glaser- Schuhi,
powierzając jednocześnie funkcję sekretarza,

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 Zebran Rady Rodzicow oraz 1 głosowanie
elektronic zne, rlaktorych podjęto 37 uchwał.
W zebraniach, opr ocz ezŁonkow Rady Rodzicow uczestniczyła Pani Dyrektor mgr
Małgorzata Supłat.

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące

działania:
1,.

W ceiu podniesienia kompetencji i skuteczności działań Rada

Rodziców

uczestniczyŁaw:

- uchwalaniu zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły programu
wychowawczego i program profilaktyki wychowawczej na rok szkolny
Zo77 /2018,
- opiniowaniu projektu budzetu Szkoły na

rok 2018,
- na wniosek Dyrektora Szkoły wydawali opinię o pracy zawodowej AgaĘ Szuic
- Wozniak - nauczyciela - stazysĘ,
- wybraniu na rok szkolny 20L7l2ot8 ubezpieczyciela,

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej Rada Rodziców:

-

opracowała i uchwałą przyjęto do realizacji preliminarz wydatkow Rady

Rodziców na rok szkolny 2al7l2al8, który stanowił punkt wyjściado
podejmowania stosownych decyzji doĘczących dysponowania powierzonymi
Radzie środkami,wpłacanyrniprzez Rodziców uczniow LO,
- Rada Rodzicow podpisała umowę z Fundacją ,,Rodzice Szkole", celem
pozyskania 1olo z podatku dochodowego od osób fizycznych d}a naszej Szkoły,
- na bieząco analizowano stan środków finansowych Rady,
- Rada Rodzicow ogłosiła konkurs wpłat na Fundusz Rady Rodzicow,

W roku szkoinym ZOI7|20I8 Rada Rodzicow dofinansowała następujące
przedsięwzięcia:
- dofinansowała udział uczniów
Poezji Herberta w Warszawie

w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

- sfinansowała nagrody w Konkursie
obiektywie",

Fotograftcznyrn ,,Ptzyroda

w

moim

- sfinansowano organizację kawiarenki podczas spotkania z absolwentami w

dniu ].4 pażdziernlka 20t7 r.,
- dofinansowac organizację Koncertu Charytatywnego,
- Otrzęsiny Beanów - na§rody dia klas pierwszych,
- Jadwiśki - coroczne nagrody dla nauczycie}i,
- zakupiono folię samoprzylepną do konserwacji i zabezpteczenia ksiązek przed
ZTLLSZcze:f7]rern

dofinansowano gabinet pieięgniarski,
(ołórvek + długopis) z logo szkoĘ, na
zakonczenie szkoły klas III,
- sfinansowac zakup materiałów reklamowych zwlązanych z promocją SzkoĘ,
podczas gry edukacyjnej na temat Żołnierzy WyklęĘch.
- dofinansowano zakończenie roku szkolnego klas trzecich,
-sfinansowano udział reprezentacji szkoĘ w zawodach organizowanych przez
Poznański Oddział Stowarzys zente Parafiada,
dofinansowano wymianę poisko - niemiecką,
- sfinansowano zakup piłek,
- sfinansowano organizację Festiwalu Przyrodniczego,
- sfinansowano or§anizację Festiwalu Nauki i Szfuki,
- sfinansowano nagrody dla,,Kiasy o wielkim sercu",
- sfinansowano zakup nagród dla nauczycieli angazujących się w działania
społeczne, charytaĘ,w:ne otaz narzecz szkoĘ i społecznościszkolnej.
- trzem klasom ptzyznano nagrody, Ęńułem najlepszej frekwencji wpłat na
fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 201,7 /2OI8,
-

- sfinansowac zakup zestawów

4.

Ponadto, przedstawiciele Rady Rodziców starali się brac aktywny udział
w wydarzeniach i uroczystościach szkolnych, j*k uroczyste rozpoczęcie
t zakończenie roku szkolne§o, zakonczenie roku szkolnego klas maturalnych.
rzewo dn iczący Rady Rodziców brał równ ież udział w Jubil euszu S zkoły.
W dniu 1.09.2018r. Rada Rodzicow brała udział w organizowaniu gry terenowej
,,Wielkopolanie P owstańcie" w Koziegłowach.
P

5. Działalnoścfinansowa stanowiła nadal dominującą

sferę pracy Rady Rodzicow.
W ubiegłym roku składka roczna na Radę Rodzicow wynosiła 150,00 zł,Iecz jest
dobrowolna, a jej wysokoścuzalezniona jest od mozliwości finansowych kazdej
rodziny.
Dlatego zwracaliśmy się z apeiem do wszystkich rodziców uczniow naszego
Liceum o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na ztozurnienie i szeroką
wspołpracę.W minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało
plzezwpłaĘ rodzicow w łącznej kwocie ponad 14.000,00 zł.
Staraliśmy się dysponowac funduszami rodziców w sposob racjonalny i na §le
wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.

6. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu
finansowym za rok szkolny 2Ot712018, stanowiącym załącznik do niniejszego
sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Liceum Ogoinokształcącego w zakładce Rady Rodziców.

oszę o zatwierdzenie
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców,
powyższego sprawozdania oraz sprawozdania finansowego pr] ez zebranie plenarne
Rady Rodziców i udzielenie absolutorium ustępuiącej Radzie.

Przewodniczący
Ro

VrrRodziców

an Kro1

Poznań 26 wrzesień 2018r.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Rodzic ów nr I/ZOL3/ZOL9 z dnia 26 września 2O18r.

