SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Z DZIAŁALNOŚCI
W ROKU SZKOLNYM 2004 - 2005
Nowe władze Prezydium Rady Rodziców zostały wybrane i ukonstytuowały się na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym w dniu 1.10.2004 roku. W jego skład weszły następujące osoby:
PREZYDIUM

Katarzyna Krzeszowska
Tadeusz Borkowski
Teresa Knyzio
Maryla Bednarczyk
Iwonna Głowińska
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KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy Pobikrowski
Katarzyna Juda-Rezler
Małgorzata Gołębiowska

kl. III c przewodniczący
kl. IIa członek
kl. I a członek

CZŁONKOWIE RADY

Iwona Fijałkowska
Elżbieta Czechowicz
Monika Bednarz-Ciełenkiewicz
Włodzimierz Wygoda
Danuta Gawraczyńska
Urszula Sasin-Kutyna
Zbigniew Odrowąż-Sypniewski

kl. III e
kl. III a
kl. II c
kl. II b
kl. I e
kl. I c
kl. I d

Preliminarz budżetowy został przedstawiony i zatwierdzony na tym samym zebraniu.
Wykonanie budżetu przedstawiła Komisja Rewizyjna. W okresie sprawozdawczym odbyło
się 10 zebrań w tym jedno nadzwyczajne w celu podjęcia uchwały o dofinansowaniu remontu
sali multimedialnej. W trakcie zebrań Rada Rodziców podjęła następujące działania i decyzje:
1. Dofinansowanie wyjazdów uczniów na wycieczki integracyjne, obozy sportowe
i naukowe w kraju i zagranicą.
2. Dofinansowanie uczniów w zakresie programów autorskich jak również udzielenie
uczniom różnorodnej pomocy finansowej.
3. Przyznanie semestralnych stypendiów naukowych za wyniki w nauce dla uczniów,
którzy uzyskali trzy najwyższe średnie w klasie.
4. Dofinansowanie organizacji Festiwalu Teatralnego, jak również ufundowanie nagród
dla organizatorów festiwalu i nagrody specjalnej dla Najbardziej Zaangażowanej
Teatralnie Klasy.
5. Zaangażowanie i pomoc przy wystawieniu najlepszych sztuk festiwalowych: "Pif Paf!
Jesteś trup!" oraz "Szwedzki stół" na deskach Teatru Powszechnego.
6. Ufundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem
wszystkich maturzystów którzy otrzymali Odznakę Absolwenta liceum. Rekordowa
liczba 14 najlepszych maturzystów otrzymała tytuł "Bene Merenti", a trzech
najwybitniejszych: złotą, srebrną i brązową Odznakę Honorową.
7. Kontynuacja artystycznego opracowania Księgi Pamiątkowej wyróżnionych
absolwentów.

8. Opracowanie strony internetowej Rady Rodziców z uwzględnieniem bieżących
informacji oraz najważniejszych osiągnięć Rady Rodziców.
9. Regularne kontakty z Panią Dyrektor T. Elemerych-Kuran, gronem pedagogicznym,
pozostałymi pracownikami szkoły, jak również samorządem szkolnym celem
realizacji poszczególnych postanowień Rady Rodziców.
10. Aktywny udział Rady Rodziców we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach
szkoły między innymi: ślubowanie klas pierwszych, czy studniówka klas trzecich.
11. Przekazanie klasom odpisu z tytułu funduszu klasowego.
12. Regularne finansowe wspomaganie szkoły w zakresie zakupu leków i materiałów
opatrunkowych, książek, pomocy naukowych dla biblioteki i pracowni.
13. Sfinansowanie tarcz szkolnych dla uczniów klas pierwszy i trzecich w roku szkolnym
2004-2005 oraz klas pierwszych w roku szkolnym 2005-2006.
14. Udział w spotkaniach Warszawskiego Oświatowego Porozumienia Rodziców
dotyczących rozwiązywania różnorodnych problemów mających miejsce
w warszawskich szkołach.
15. Uchwalenie oficjalnego formularza podania do Rady Rodziców, ulepszonej wersji
budżetu, oraz nowej wersji regulaminu Rady Rodziców.
Warszawa, 5.10.2005

Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Krzeszowska

