Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie

21 października 2018 r.
Szanowni Rodzice,
Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń Liceum – obchody 100-lecia szkoły.
W imieniu wszystkich Rodziców chciałem bardzo serdecznie
podziękować Paniom Honoracie Figurskiej, Larii Koturbasz i
Barbarze Tomali za przygotowanie i obsługę obchodów 100lecia. Podczas oficjalnej uroczystości Panie zorganizowały i
obsłużyły kilkuset gości – przedstawicieli władz Warszawy,
byłych i obecnych nauczycieli, absolwentów i uczniów –
poprzez prowadzenie kawiarni (kawa, herbata, słodkie
przekąski) oraz zaoferowanie obiadu. Jak Państwo
pamiętacie, podczas naszego ostatniego zebrania
zgodziliśmy się, zgodnie z sugestią Dyrektora, na podjęcie
obiadem najstarszych wychowanków Liceum. Ostatecznie z
obiadu skorzystali emerytowani nauczyciele i
wychowankowie. Dzięki wszystkim trzem Paniom nasi goście
byli bardzo zadowoleni, a dzięki staraniom Larii wydaliśmy
jedynie około połowy budżetu przeznaczonego na ten cel.
Jeszcze raz chciałbym podziękować Paniom w imieniu
wszystkich Rodziców za poświęcenie czasu i zaangażowanie.
W imieniu wszystkich Rodziców i Uczniów chciałem podziękować Panu Januszowi Puzik za organizację
i uczestnictwo w delegacji Liceum oraz złożenie wieńca przy do symbolicznym grobie patrona naszej
szkoły ks. Józefa na Wawelu.

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę, w tym roku szkolnym planujemy dokonanie
następujących inwestycji:
1.

2.

Zakup kuchenki gazowej do szkolnej kuchni; dzięki tej kuchence, Panie pracujące w kuchni będą miały
możliwość przygotowywania i podgrzewania mniejszych porcji (dziś jest tylko duża kuchnia,
wyremontowana przez nas latem).
Zakup i instalacja profesjonalnego nagłośnienia w holu głównym oraz w sali sportowej. Nagłośnienie to
będzie wykorzystywane podczas matur i innych wydarzeń. Jakość nagłośnienia jest bardzo ważna
szczególnie podczas matur. Egzamin z języka obcego zawiera element odsłuchania tekstu. Dobra
jakość dźwięku redukuje możliwość pomyłki lub niezrozumienie tekstu. Słaba słyszalność tekstu może
być podstawą do unieważnienia matury w danym liceum.
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Poza powyższymi będziemy oczywiście finansować zajęcia pozalekcyjne, imprezy okolicznościowe
(Wigilia, Wielkanoc itp.), bufet (dofinansowanie do ceny obiadu) itp.
Jak zawsze, możliwość realizacji wszystkich ustalonych przez przedstawicieli Rodziców zadań zależna
jest od Państwa wpłat. Uprzejmie przypominam, że zgodnie z decyzją Rady Rodziców, warunkiem
finansowania zajęć pozalekcyjnych jest wpłacenie minimum 75% składki przypadającej na każdą z
klas. Niski stopień wpłat w klasach III skłania mnie do konieczności rozstrzygnięcia dylematu –
wstrzymanie zajęć dodatkowych czy brak profesjonalnego nagłośnienia na matury. Wg stanu na
21.10 wpłaty przedstawiają się następująco:
Klasa 1A
Klasa 1B
Klasa 1C
Klasa 1D
Klasa 1E
Klasa 2A
Klasa 2B
Klasa 2C
Klasa 2D
Klasa 2E
Klasa 3A
Klasa 3B
Klasa 3C
Klasa 3D
Klasa 3E
Klasa 3F

6 605 zł
5 175 zł
5 775 zł
5 950 zł
5 025 zł
4 060 zł
5 000 zł
2 830 zł
1 725 zł
4 350 zł
3 155 zł
6 135 zł
2 500 zł
4 550 zł
5 225 zł
3 400 zł

57%
48%
52%
53%
45%
36%
43%
30%
16%
40%
31%
53%
29%
45%
48%
31%

Zdajecie sobie Państwo doskonale sprawę z tego, że wszelkie działania Rady możliwe są jedynie przy
Państwa aktywnym uczestnictwie, tzn. wpłatach na rachunek Stowarzyszenia oraz współpracy. Mamy
już zawarte umowy na prowadzenie zajęć dodatkowych i dofinansowanie bufetu. Uprzejmie
przypomnę, że w ubiegłym roku szkolnym zajęcia dodatkowe kosztowały nas łącznie niemalże 45 tys.
zł, z czego zajęcia dla klas maturalnych niemalże 30 tys. zł. Roczny koszt dofinansowania budżetu to
20 tys. zł.
Wierzę, że wszystkim Państwu zależy na dobrym nagłośnieniu, aby matura z języka obcego nie była
obciążona żadnym ryzykiem złej słyszalności. Wierzę, że zależy Państwu na dobrym przygotowaniu
wszystkich uczniów naszego Liceum do matur i konkursów przedmiotowych. Dlatego uprzejmie
proszę o dokonanie wpłat jeszcze w październiku, abyśmy mogli zrealizować nałożone przez Państwa
na Prezydium Rady zadania. W przypadku braku wpłat w zaplanowanej wysokości, Prezydium Rady
będzie zmuszone do podejmowania decyzji i eliminacji zajęć i inwestycji.
Z poważaniem,
Mirosław Proppé
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
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