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Warszawa, 3.09.2018 

Szanowni Rodzice, 

 

W imieniu Rady Rodziców witamy Was i Wasze Dzieci w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Józefa Poniatowskiego             

w Warszawie. 

Rada Rodziców działająca w V LO realizuje zadania wskazane w Ustawie o edukacji, angażuje się w życie Szkoły i wspiera 

aktywność społeczną Uczniów. Dla ułatwienia prowadzenia działalności, Rada działa za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Rodziców. 

W czasie zakończonych właśnie wakacji, Rada Rodziców sfinansowała i zorganizowała remont kapitalny bufetu szkolnego 

(wymiana podłogi, uzupełnienie tynków, odmalowanie pomieszczenia), odświeżyła kuchnię szkolną (odmalowanie 

pomieszczenia), dokonała naprawy kuchenki gazowo-elektrycznej oraz wprowadziła zieleń wokół balustrady głównego 

hallu. 

 

 

 

 

 

 

W rozpoczynającym się roku szkolnym planujemy zorganizować i zakupić profesjonalne nagłośnienie hali sportowej. 

Nagłośnienie to wykorzystywane jest podczas matur (egzaminy językowe), więc jego jakość jest bardzo ważna. Poza tym, 

będzie ono mogło być wykorzystane podczas innych imprez szkolnych i organizowanych przez najemców sali. 

Cykliczne działania Rady obejmują wsparcie Uczniów w nauce, dofinansowanie posiłków z bufetu szkolnego, 

finansowanie Wigilii i Wielkanocy szkolnej (tradycyjne ciasta, jajka), wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego 

(coroczna akcja DUCH) i Uczniów (druk szkolnego magazynu Brudnopis). Finansujemy nagrody dla wybitnych uczniów, 

wspieramy Uczniów z biedniejszych rodzin dofinansowując obozy naukowe i wycieczki. Jesteśmy też otwarci na zgłaszanie 

nowych pomysłów i inicjatyw. 

Te wszystkie działania wspierające Uczniów naszego Liceum i kształtującego ducha ich obywatelskości i samorządności 

możliwe są do realizacji dzięki składkom od Rodziców.  

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z czerwca 2018 roku, sugerowana składka roczna w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 

350 zł na rok. Składka płatna może być w jednej racie (do końca września 2018 roku) albo w dwóch ratach (175 zł do 

końca września 2018 r. oraz 175 zł do końca stycznia 2019r.). 



 

 

Rada Rodziców  

V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Poniatowskiego 

 

 

 
ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa 

NIP 525 264 96 07 

Wpłaty wnosimy na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze: 

85 1140 2004 0000 3802 7614 9681 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli nowych klas I do grona Rady Rodziców.  

 

W przypadku pytań i sugestii, prosimy o kontakt z przedstawicielami Prezydium Rady Rodziców: 

- Mirosław Proppé, Przewodniczący, prezes@stowarzyszenievlo.org.pl  

- Laria Koturbasz, Wiceprzewodnicząca, wiceprezes@stowarzyszenievlo.org.pl 

- Janusz Puzik, Członek Prezydium, zarzad03@stowarzyszenievlo.org.pl 

- Daniel Wójcik, Członek Prezydium, zarzad04@stowarzyszenievlo.org.pl 

Powyższe informacje znajdą również Państwo na stronie http://vlo.edu.pl/rada-rodzicow/ 

 

W imieniu Rady Rodziców, 

 

Mirosław Proppé 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 


