
 

 
Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie 

 

ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa 

Warszawa, 10 września 2019 roku 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Rodziców wszystkich uczniów naszego Liceum, witamy Państwa w naszej społeczności. 

Dołączacie Państwo do szkoły o 100-letniej tradycji i my, rodzice, chcemy wspierać jej działalność i 

uczniów. Jako Rada Rodziców angażujemy się w następujące działania: 

- wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych, kółek olimpijskich i zainteresowań oraz zajęć 

przygotowujących do matury; 

- wsparcie w możliwości uczestniczenia w obozach naukowych i wycieczkach dla uczniów z 

biedniejszych rodzin; 

- wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego i uczniów (np. coroczna impreza charytatywna DUCH, 

gdzie pomagamy w pozyskaniu sponsorów); 

- inwestycje w wyposażenie szkoły; w ostatnich kilku latach przeprowadziliśmy remont bufetu, 

udekorowaliśmy hol roślinnością i zainstalowaliśmy nowe nagłośnienie holu, wykorzystywane 

podczas matur i przez radiowęzeł uczniowski; 

- na bieżąco współpracujemy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. 

Cała nasza działalność prowadzona jest w sposób całkowicie transparentny. Rada Rodziców działa za 

pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców i Sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego im ks. Józefa 

Poniatowskiego w Warszawie. Zarząd Stowarzyszenia, będący Prezydium Rady, pracuje pro bono, ale 

wszystkie przepływy finansowe prowadzone są za pośrednictwem rachunków bankowych. Poprzez 

rachunek Stowarzyszenia klasy mogą prowadzić zbiórki na wycieczki i studniówkę. 

Działalność Rady Rodziców zależna jest od pomysłowości i chęci działania nas, rodziców. Dlatego 

gorąco zapraszamy reprezentantów wszystkich klas pierwszych na nasze pierwsze spotkanie w tym 

roku – we wtorek 24 września o godzinie 18:00. Porządek spotkania przewiduje przyjęcie planu 

finansowego na bieżący rok szkolny oraz udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za 

miniony rok i wybór władz na kolejny rok. 

Nasze działania możliwe są tylko dzięki Państwa wsparciu. Uchwalone w czerwcu 2019 roku 

prowizorium budżetowe zakłada składkę roczną w wysokości 350 zł od jednego ucznia. Składka 

płatna jest do końca września na rachunek bankowy Stowarzyszenia w mBanku o numerze 

85 1140 2004 0000 3802 7614 9681. Ewentualnie wpłaty można rozłożyć na dwie raty płatne do 

końca września i do końca stycznia, każda po 175 zł. 

Z poważaniem, 

Mirosław Proppé 

Przewodniczący Rady Rodziców 


