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Wstępne podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 

 

Szanowni Rodzice, 

W imieniu Rady Rodziców chciałbym wstępnie podsumować naszą działalność w roku szkolnym 
2017/2018. Za chwilę pożegnamy się z Uczniami klas III, a tym samym z częścią z Państwa. Dlatego 
chcielibyśmy przekazać najważniejsze informacje dotyczące działań Rady w mijającym roku. 

    
Budowanie wspólnoty Liceum. 
W mijającym roku Rada aktywnie włączyła się w organizację tradycyjnych świąt, co 
wsparło integrację Uczniów i budowę wspólnoty licealnej: 
• jak co roku ufundowaliśmy dla każdej klasy sękacze na szkolną Wigilię 
• z własnej inicjatywy zorganizowaliśmy i ufundowaliśmy pączki na Tłusty Czwartek 

(dla Uczniów, Nauczycieli i Pracowników) 
• wsparliśmy inicjatywę Samorządu Uczniowskiego z okazji dnia dziewczyny i 

chłopaka, poprzez zaprojektowanie – dzięki uprzejmości jednej z członkiń Rady – 
oraz ufundowanie przypinek dla Uczniów, Nauczycieli i Pracowników 

• dzięki zaangażowaniu i pomysłowości kilku Pań z Rady zakupiliśmy jajka i ciasta 
na licealny stół Wielkanocny 

• wspieramy Wolontariat organizujący tegorocznego DUCHa, poprzez mentoring 
oraz negocjowanie niektórych usług (np. obowiązkowe zabezpieczenie imprezy 
masowej) 

• wsparliśmy druk uczniowskiego wydawnictwa „Brudnopis”, wydanego z okazji 
100-lecia Liceum. 

 

Wsparcie nauki. 
W mijającym roku uporządkowaliśmy formalności związane z zajęciami 
dodatkowymi. Nie mając jeszcze pełnych danych za II semestr szacujemy, że łącznie 
z kwietniem nasi Nauczyciele przeprowadzili około 1 000 godzin zajęć dodatkowych – 
przygotowania do matury, przygotowania do olimpiad (zakończonym sukcesem m.in. 
9 finalistów olimpiady chemicznej), prowadzenia kółek zainteresowań i języków 
obcych. 
 

Działalność społeczna. 
W mijającym roku kontynuowaliśmy naszą działalność społeczną, wspierającą 
Uczniów: 
• wsparcie finansowe bufetu, pozwalające na obniżenie ceny za obiady, cieszące 

się dużą popularnością 
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• zakup herbaty, cytryn (w okresie zimowym) i kubków do wody (przez cały czas); 
zakup warnika (poprzedni uległ spaleniu) 

• wsparcie uczniów w trudnej sytuacji finansowej (dofinansowanie wycieczek 
klasowych) 

• dofinansowanie DUCHa. 
 
Docenienie wysiłku uczniów. 
W związku ze zbliżającym się końcem roku, będziemy finansować nagrody i 
wyróżnienia dla Uczniów, którzy osiągnęli specjalne wyniki w nauce i sporcie. 
 

 

 

Koszty administracyjne 
W bieżącym roku szkolnym zmniejszyliśmy również koszty administracyjne Rady i Stowarzyszenia. 
Ponosząc niezbędne koszty bankowe i na obsługę księgową, zrezygnowaliśmy z prowadzenia kasy i 
związanych z nią kosztów wynagrodzenia Skarbnika. Zrezygnowaliśmy również z telefonu komórkowego 
oraz zakupu komputera. 

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie Państwa wsparcie finansowe. Dzięki składkom na Radę 
Rodziców, byliśmy w stanie to wszystko zorganizować! Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili składki na 
Radę Rodziców. Szczególnie doceniamy tych, którzy wpłacili ponad umowne 300 zł rocznie oraz tych, 
którzy nie mogąc wpłacić takiej kwoty, kontrybuowali mniejszymi składkami. To prawdziwie obywatelska 
postawa! Jeszcze raz dziękujemy! 

Na wakacje planujemy doposażenie bufetu (kilka dodatkowych stołów i krzeseł, aby zwiększyć 
przepustowość i zmniejszyć kolejki Uczniów) oraz wprowadzenie zieleni w hallu (zgodnie z wynikami 
oczekiwań Uczniów potwierdzonych badaniem ankietowym). Chcielibyśmy też profesjonalnie rozwiązać 
kwestię nagłośnienia sali sportowej (na potrzeby matur i innych wydarzeń).  

Do tego wszystkiego potrzebujemy Państwa zaangażowania, Państwa wsparcia i Państwa składek. 
Potrzebujemy Państwa, aby pokazać naszym Uczniom, że działając wspólnie można osiągnąć wiele. 

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze: 
85 1140 2004 0000 3802 7614 9681 

Z poważaniem, 
Mirosław Proppé, Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 


