SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW I PREZYDIUM
RADY RODZICÓW PRZY XXVII L.O. IM T. CZACKIEGO
W WARSZAWIE ZA ROK SZKOLNY 2010/2011
W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam Sprawozdanie z działalności Rady w
minionym roku szkolnym 2010/2011.
W dniu 17.09.2010 na zebraniu wyborczym wyłoniono wśród 15 przedstawicieli Rad
Oddziałowych Prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Sekretarz Rady Rodziców

Pani Ewa Kaczyńska (kl. II E)
Pani Beata Dembska (kl. III C)
Pani Iwona Krupińska (kl. II D)
Pan Krzysztof Białowolski (kl. I B)
Pani Ewa Bojar (kl. I E)

W roku szkolnym 2010/2011 odbyło się 11 zebrań Rady Rodziców w tym 10 zwołanych po
wyborach z 17.09.10. Dodatkowo 2 razy odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców
zwołane zgodnie z § 8 ust 2 i 3 Regulaminu Rady Rodziców zwanego dalej Regulaminem.
W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Teresa
Elmerych-Kuran oraz Pani Vice Dyrektor Anna Koszycka, którym bardzo dziękuję za
fachową pomoc i wsparcie działań Rady.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom ustępującej Rady za obecność na
spotkaniach, za zgłaszane propozycje, za dyskusję, za konstruktywne wnioski, za gotowość
służenia fachową radą.
Pragnę podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym
2010/2011 zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze
głosowania elektronicznego członków Prezydium pomiędzy posiedzeniami Rady zgodnie z §
8 ust 3 Regulaminu.
Na posiedzeniu w dniu 6.10.2010 zaprezentowane zostało prowizorium Planu Finansowego.
Projekt ten stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych
Uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez
Rodziców uczniów XXVII L.O. im. T. Czackiego. Plan Finansowy został uchwalony na
posiedzeniu Rady w dniu 15.12.2010 Uchwałą nr 2.
Mając w pamięci niezwykle trudne warunki, w jakich przyszło pracować Radzie Rodziców
poprzedniej kadencji, spowodowane zagarnięciem gotówki Rady Rodziców przez kasjerkę na
kwotę około 180.000 zł, Rada wprowadziła w życie kilka radykalnych decyzji finansowych
porządkujących zaistniałą sytuację (zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej), a wśród nich
m.in.:
 Pierwszą z nich było przydzielenie osobnego subkonta w banku (0003) dedykowanego
kwestiom związanym z poligrafią. Pozwoliło to dokładnie monitorować wydatki
ponoszone na ten cel. Dzięki wysiłkom członków Rady oraz ich determinacji wspólnie
z Dyrekcją Szkoły udało się wypowiedzieć bardzo niekorzystną finansowo Umowę z
firmą Euroimpex II na obsługę ksero i podpisać od 3 stycznia 2011 nową umowę z
firmą Arcus. Dzięki tym staraniom udało się zmniejszyć koszt ksero o około 60%.
Nowy partner firma Arcus przedłużyła Aneksem wygasłą 31 sierpnia 2011 Umową na
kolejne 2 lata na niezmienionych bardzo korzystnych warunkach.






Kontynuowano wprowadzony przez poprzednią Radę Rodziców podział wpłacanych
środków na tzw. Fundusz Rady Rodziców (subkonto 0001) oraz na tzw. Fundusz
Klasowy (subkonto 0002)
Jednocześnie ograniczono do minimum obrót kasowy. Doprowadziło to do radykalnej
zmiany proporcji utrzymywanej gotówki do środków na kontach bankowych w
porównaniu do lat ubiegłych.
Kontynuowano przestrzeganie wprowadzonego przez poprzednią Radę Rodziców
zakazu wpłat gotówkowych przyjmowanych od Rodziców.
Zakładano lokaty bankowe na poszczególnych subkontach, co przyniosło dodatkowe
środki w kwocie ponad 1700 zł.

Tak prowadzone działania umożliwiły celowe, racjonalne i transparentne wydatkowanie
wpływów pochodzących z dobrowolnych składek od Rodziców.
Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w „Sprawozdaniu Finansowym na dzień
31.08.2011 r.” sporządzonym przez Panią księgową Małgorzatę Machalską oraz w
sporządzonej przez Komisję Rewizyjną „Ocenie działalności finansowej, prawidłowości
prowadzenia dokumentacji księgowej i wykonywania Uchwał Rady za rok szkolny
2010/2011”
Środki wpłacone na subkonto 0001 (Rada Rodziców) zostały przeznaczone w drodze
podjętych Uchwał między innymi na:
1. Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów
2. Nagrody i dyplomy na zakończenie roku szkolnego
3. Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz prenumeratę roczną kilku tytułów:
dziennika, tygodników i miesięczników w tym do nauki języka niemieckiego
4. Doposażenie szkolnej apteczki
5. Spotkania z pisarzami
6. Dofinansowanie imprez szkolnych takich jak: Ślubowanie klas pierwszych, Tadealia,
Festiwal Teatralny, koncert Chóru Szkolnego, Dzień Sportu i Second Stage.
7. Dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej na wyjazdy integracyjne, naukowe i inne.
8. Zakup tablicy akademickiej do pracowni matematycznej
9. Zakup 5 tablic multimedialnych do pracowni językowych – decyzja w trakcie
realizacji
10. Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących wybrane koła zainteresowań do
01.03.2011
11. Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących wszystkie koła zainteresowań + SKS-y
od 01.03.2011 do końca roku szkolnego zarówno te finansowane do tej pory przez
Radę Rodziców jak i te finansowane wcześniej z budżetu Organu Prowadzącego.
12. Wynagrodzenie za prowadzenie strony internetowej Szkoły
Kwoty wydatkowane na wymienione wyżej cele wyniosły około 80.000 zł
Środki wpłacone na subkonto 0002 (Fundusz Klasowy) zostały przeznaczone w drodze
podjętych Uchwał na:
1. Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz konsultacje wykraczające
poza siatkę zajęć
2. Wynagrodzenia za obsługę księgową
Kwoty wydatkowane na wymienione wyżej cele wyniosły około 108.000 zł

Środki wpłacone na subkonto 0003 (Fundusz Klasowy) zostały przeznaczone w drodze
podjętych Uchwał między innymi na:
1. Obsługę serwisową ksero zgodnie z podpisaną Umową
2. Zakup papieru A4 i A3 do ksero i drukarek
3. Zakup tonerów do biblioteki szkolnej, pracowni, itp.
Kwoty wydatkowane na wymienione wyżej cele wyniosły około 12.000 zł
W minionym roku szkolnym Rada Rodziców wypracowała i przyjęła w drodze Uchwał
„Regulamin przyznawania odznak Bene Merenti” oraz „Ogólne zasady dofinansowywania
uczniów ze środków Rady Rodziców” a także wypracowała wzór „Regulaminu Przyznawania
Stypendiów Naukowych dla uczniów”.
Zgodnie ze swymi ustawowymi uprawnieniami Rada Rodziców uczestniczyła również w:






uchwalaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły
i programu profilaktyki – zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły,
opiniowaniu dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2010/2011 na wniosek Dyrektora
Szkoły
opiniowaniu dorobku zawodowego 5 nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły
opiniowaniu projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły na rok
2011
w pracach Komisji Konkursowej na Dyrektora Szkoły

Warszawa 03.10.2011

……………………………
Przewodnicząca
Ewa Kaczyńska

