Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2007/2008
Nowe władze Rady Rodziców zostały wybrane i ukonstytuowały się na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 października 2007 r.
Do Prezydium weszły następujące osoby:
Katarzyna Niemiec
Grażyna Gałązka
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Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

Klasa 2c
Klasa 3d
Klasa 2a
Klasa 1a
Klasa 1d

Przewodniczący
Członek
Członek

Klasa 2d
Klasa 3c
Klasa 1b

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Zbigniew Odrowąż Sypniewski
Teresa Knyzio
Joanna Sawicka

Pozostali członkowie Rady Rodziców:
Elżbieta Chojnowska
Janusz Szymborski
Barbara Majde
Anna Feldman-Olszewska
Wiesława Kimizuka
Alina Adamska
Izabela Czyżak
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Preliminarz budżetowy przedstawiono i zatwierdzono na tym samym zebraniu 14.11.2007.
Wykonanie budżetu 2007/2008 przedstawi Komisja Rewizyjna.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań, łącznie z dzisiejszym. W trakcie zebrań
Rada Rodziców podjęła następujące działania i decyzje:
1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i
Profilaktycznego XXVII LO im. T. Czackiego na rok szkolny 2007/2008.
2. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców i zamieszczenie go na stronie
www.czacki.edu.pl do publicznej wiadomości.
3. Przeprowadzenie ankiet wśród Rodziców wszystkich klas (348 ankiet), opracowanie i
prezentacja ich wyników Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Szkoły.
4. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim – spotkanie i prezentacja Radzie
Rodziców wyników ankiet uczniowskich.
5. Nawiązanie współpracy z Fundacją Liceum Czackiego w zakresie opiniowania
wniosków o dofinansowanie ze środków Fundacji wyjazdów uczniów na obozy,
wycieczki szkolne oraz innych potrzeb.
6. Przyznanie semestralnych stypendiów naukowych uczniom, którzy uzyskali trzy
najwyższe średnie w każdej klasie (łącznie w roku szkolnym 2007/2008 nagrodzono
120 osób).

7. Dofinansowanie organizacji Festiwalu Teatralnego, ufundowanie nagród dla
organizatorów festiwalu oraz nagrody specjalnej dla klasy najbardziej zaangażowanej
teatralnie.
8. Dofinansowanie uczniów w zakresie opłacania programów autorskich.
9. Nawiązanie współpracy z OPS w zakresie wyżywienia młodzieży z uboższych rodzin.
10. Nawiązanie kontaktu z sąsiednim Gimnazjum w celu umożliwienia uczniom Liceum
im. T. Czackiego korzystania z tamtejszej stołówki.
11. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym ajentem bufetu.
12. Wymiana części oświetlenia w salach lekcyjnych (oprawy + świetlówki) - we
współpracy z Fundacją Liceum Czackiego.
13. Wsparcie Dyrekcji w staraniach o przydział większych środków na finansowanie
najpilniejszych potrzeb remontowych szkoły.
14. Ufundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich
maturzystów, ufundowanie odznak absolwenta oraz nagród dla uczniów
uhonorowanych tytułem „Bene Merenti”.
15. Ufundowanie nagród w szkolnych zawodach sportowych, zainicjowanie corocznych
zawodów sztafet pływackich (jako forma propagowania pływania) w szkolnym Dniu
Sportu.
16. Zakup łodzi wioślarskiej dla reprezentacji LO im. T. Czackiego w corocznych
regatach wioślarskich liceów warszawskich na Wiśle.
17. Przekazanie 2 klasom trzecim 10% odpisu (za rok 2007/2008).
18. Finansowe wsparcie szkoły w zakresie zakupu pomocy naukowych do pracowni oraz
książek i czasopism do biblioteki.
19. Aktywny udział przedstawicieli Rady Rodziców we wszystkich wydarzeniach i
uroczystościach szkolnych.
20. Współpraca z p. Dyrektor T. Elmerych-Kuran, gronem pedagogicznym oraz
samorządem szkolnym w celu realizacji poszczególnych postanowień Rady
Rodziców.
21. Finansowe wsparcie wyjazdu naukowego do CERN pod Genewą.
22. Udział członków Rady Rodziców w spotkaniach informacyjnych dla kandydatów
(Dzień Otwarty).
23. Opiniowanie pracy nauczycieli na potrzeby awansu zawodowego na nauczyciela
mianowanego.
24. Opiniowanie zestawu podręczników na rok szkolny 2008/2009 zaproponowanego
przez Radę Pedagogiczną.
25. Rozpoczęcie prac nad testowym wdrażaniem systemu wewnętrznej komunikacji
elektronicznej – system podarowany przez jednego z Rodziców.
26. Stworzenie możliwości kontaktu drogą elektroniczną z Radą Rodziców: założenie
aktywnej skrzynki mailowej w zakładce Rady Rodziców. Dokonywanie zmian
aktualizacyjnych na stronie internetowej szkoły – w zakładce Rady Rodziców.
Warszawa, 2008.10.17
Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Niemiec

