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W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady

Rodziców pzy XXV LO w Poznaniu za miniony rok szkolny 2aL6/ZaL7.
W dniu 2L.a9.2}t6r. na zebraniu sprawozdawczo wyborczym zostaty wybrane

i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Pan Roman Król
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców - Pan Krzysztof Mądry
Sekretarz Rady Rodziców - Pani Małgorzata Proch
Obowiązkiskarbnika pełnit przewodniczący Rady Rodziców Pan Roman Król

Do komisji rewizyjnej wybrano:
P rzewodn ic ząca - Agnieszka Ka lemba
Członek - Krzysztof Przewoźny
Członek * Michał Pnybylak
W okresie sprawozdawczym odbyfo się 5 Zebrań Rady Rodziców oraz 1 głosowanie

eletroniczne, na których podjęto 19 uchwał.
W zebraniach, oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Małgorzata §upłat
lub wicedyrektor Pani mgr Urszula Krawczyk.

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:
t. W celu podniesienia kompetencji iskutecznościdziałań Rada Rodziców uczestniczyła w:

- uchwalaniu - zaproponowanego przez Dyrektora Szkofu programu wychowawczego i

program profilaktyki wychowawczej na rok szkolny 2Ot6l2OL7,
- opiniowaniu projektu budżetu Szkoły na rok 20L7,
- przedstawiciele Rady Rodziców brali udział w konkursie na Dyrektora Szkoty,
- na wniosek Dyrektora Szkoty wydawali opinię o pracy zawodowej Antoniny Szady -
nauczyciela - pedagoga,
- wybraniu na rok szkolny 2OL7l20L8 ubezpieczyciela,

2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarkifinansowej Rada Rodziców :

- opracowała i uchwałą przyjęto do realizacji preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok
szkolny 20!6/20t7, który stanowił punkt wyjścia do podejmowania stosownych decyzji
dotyczących dysponowania powienonymi Radzie środkami, wpłacanymi przez Rodziców
uczniów LO,
- Rada Rodziców podpisała umowę z Fundacją ,,Rodzice Szkole", celem pozyskania 1% z

podatku dochodowego od osób fizycznych dla naszej Szkoty,
- wystąpiono i otrzymano dofinansowanie Jubileuszu 25-1ecia LO z Banku Zachodniego
WBK,
- wystąpiorlo i otzymano dofinansowanie inicjatyw i imprez szkolnych z Fundacji Zakłady
Kórnickie,
- na bieżąco analizowano stan środków finansowych Rady,

3. W roku szkolnym 2Ot6/20L7 Rada Rodziców dofinansowała następujące przedsięwzięcia:
- Jadwiśki- coroczne nagrody dla nauczycieli,
- Otrzęsiny Beanów - nagrody dla klas pierwszych,
- sfinansowano Konkurs fotograficzny ,,Przyroda w moim obiektywie",



- sfinansowano M ikołajki szkolne,
- dofinansowano Koncert Charytatywny,
- zakupiono folię samoprzylepną do konserwacji i zabezpieczenia książek przed

zniszczeniem
- dofinansowano gabinet pielęgnia rski,
- sfinansowano organizację Festiwalu Przyrodniczego,
- sfinansowano koszulkiz logo szkoły na Targi Edukacyjne,

- sfinansowano organizację Festiwalu Nauki iSztuki,
- sfinansowano nagrody dla ,,Klasy o wielkim sercu",
- sfinansowano udział reprezentacji szkoty w zawodach organizowanych przez Poznański

Oddział Stowa rzyszenie Pa rafiada,
- dofinansowano wymianę polsko - niemiecką,
- dofinansowano zakończenie roku szkolnego klas trzecich,
- dwóm ktasom przyznano nagrody, tytutem najlepszej frekwencji wpłat na fundusz Rady

Rodziców w roku szkolnym 2al6/Zafi,

4. Ponadto, przedstawiciele Rady Rodziców starali się brać aktywny udział w wydaneniach
i uroczystościach szkolnych, jak uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

Działalność finansowa stanowita nadal dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Na początku

roku szkolnego, zarnknięto rachunek bankowy w PKO BP oraz otwarto nowe w Banku

Zachodnim WBK. W ubiegfum roku składka roczna na Radę Rodziców wynosiła 150,00 zł,

lecz jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej

rodziny.
Dlatego zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów na§zego Liceum o jak

najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozurnienie iszeroką współpracę. W minionym

roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej

kwocie około 12.000,00 zł.

Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny i na tyle

wszechstronny, by pieniądze trafiaty do jak największej grupy uczniów.

Szczegółowe informacje finansowe zostaĘ zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok

szkolny 2o!6l20t7, stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum Ogólnoksztatcącego w zaktadce Rady

Rodziców.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców,
sprawozdania oraz sprawozdania finansowego przez Zebranie
absolutorium ustępującej Radzie.

wnoszę o zatwierdzenie powyższego

Przewodn Rodziców

n Król

Poznań, wrzesień 2at7r.

5,

a

..,.. . .Rada Raozicow przy
XXV L ice r.l.,n r_.o o ! n c < sztłcącym

w Po:iianiu
60,-655 Pozrriłń, ul. Widna 1

iel. 6,1 Bi]i] 49 41


