SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI RADY RODZICÓW I PREZYDIUM
DZIAŁAJĄCYCH PRZY XXVII L.O. im TADEUSZA CZACKIEGO
W WARSZAWIE, ZA ROK SZKOLNY 2012/2013
W imieniu działającej Rady Rodziców przy XXVII L.O. im Tadeusza Czackiego w
Warszawie (zwanej w dalszej części sprawozdania Radą Rodziców)
przedstawiamy sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2012/2013.
Na początku września 2013r. godnie z Regulaminu Rady Rodziców XXVII Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, zostali wybrani członkowie Rad
Oddziałowych wraz z ich przedstawicielami. Do Rady rodziców z klas pierwszych
weszli:
Izabela Jakubowska Ia
Anna Twardziak IB
Małgorzata Wejtko Jarolin Ic
Piotr Kaczmarek Id
Magdalena Wołkowicz Ie
Witold Śnieć IIa
ElŜebieta Dziewierska IIc
Waldemar Humięcki IId

Mariola Boryn IIe
Sylwia Kostulska IIIa
Dorota Makusz IIIb
Katarzyna Kmita IIIc
Oksana Kinasz IIId
Ewa Bojar IIIe
W klasie IIb nie dokonano wyboru

Następnie dnia 18 września 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
Rodziców, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Prezydium w
składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Wołkowicz
Prezydium Rady Rodziców- Małgorzata Wejtko-Jarolin, Dorota Makusz, Witold
Śnieć,
Sekretarz Rady - Ewa Bojar
Komisja Rewizyjna - Waldemar Humięcki – Przewodniczący, Sylwia Kostulska,
Izabela Jakubowska.
Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 14.01.2013r., ze swojej funkcji
zrezygnowała sekretarz Rady Pani Ewa Bojar, w związku z tym odbyły się wybory
uzupełniające i nowym sekretarzem został Pan Witold Śnieć, natomiast szeregi
Prezydium uzupełniono o Panią Mariolę Boryn. Ostateczny skład Prezydium:
Małgorzata Wejtko-Jarolin, Dorota Makusz, Mariola Boryn.
Sekretarz Rady – Witold Śnieć
W roku szkolnym 2012/2013 odbyło się 9 posiedzeń Rady Rodziców z 11
zwołanych, dwa zwołane posiedzenia nie osiągnęły kworum, co skutkowało
brakiem moŜliwości podejmowania uchwał. Wszystkie posiedzenia odpowiednio
protokołowano.
W specyficznych sytuacjach, wymagających szybkich reakcji Rady Rodziców na
pojawiające się potrzeby uczniów, nauczycieli i Dyrekcji, dokonywano równieŜ emailowych głosowań uchwał zgodnie z przyjętymi zmianami w Regulaminie Rady
1

Rodziców (przy zachowaniu kworum minimum 8 głosujących, głosowanie
większościowe). Wydruki głosowań e mailowych, równieŜ zostały ujęte w
dokumentach Rady Rodziców.
Podczas zebrań Rady Rodziców towarzyszyły nam Pani Dyrektor Anna Koszycka
oraz księgowa Rady Pani Małgorzata Machalska. Podczas posiedzeń Rada
Rodziców przyjmowała takŜe gości m.in. reprezentantów (szefów) 25 Festiwalu
Teatralnego w Czackim – Jacka Niemaszyka i Michała Lorenta a takŜe szefów
tegorocznego 26 FT - Weronikę Nowosielską i Adam Kaczora, szefa festiwalu
Czacki Second Stage – Piotra Węgrzyna oraz Szefową Kawiarni Amatorów
Wydarzeń Artystycznych – Hannę Górczyńską.
Rada Rodziców podjęła równieŜ decyzję o moŜliwości wypłacania środków z konta
Rady rodziców do wysokości 2000 zł dziennie za pomocą imiennej karty
płatniczej Visa, z tym, Ŝe podjęte środki powinny być zaksięgowane i przyjęte do
szkolnej Kasy Rady Rodziców.
Rada Rodziców podjęła takŜe róŜne działania związane z promocją działań
prowadzonych przez Radę m.in. przez załoŜenie strony społecznościowej Rady na
Facebooku, a takŜe aktywny udział w Ŝyciu szkoły i imprezach szkolnych.
Rada starała się takŜe reagować na bieŜące potrzeby Dyrekcji liceum, grona
pedagogicznego czy uczniów, przez szybkie i bieŜące podejmowanie decyzji, co
wpłynęło na pozytywne postrzeganie Rady jako organu aktywnie i chętnie
wspierającego działania szkolne.
W roku szkolnym
następujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012/
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niektóre

działania

Rady

Rodziców

były

zbudowanie ruchomej ścianki na II piętrze szkoły w korytarzu, dzięki
której powstała klasa na dodatkowe lekcje o wartości ponad 24.000 zł,
wsparcie 25 Festiwalu Teatralnego kwotą – 5000 zł,
wsparcie CSS kwotą 5000 zł,
wsparcie KAWA – 1500 zł,
sfinansowanie spotkań z pisarzami i waŜnymi gośćmi – 1500 zł
sfinansowanie pozabudŜetowych kół naukowych, zajęć dodatkowych i
konsultacji na łączną sumę prawie 25.000 zł. W tym nowego koła
ekonomicznego,
sfinansowanie warsztatów rozwojowych dla uczniów na ponad 1500zł,
sfinansowanie stypendiów naukowych i nagród Bene Merenti na kwotę
ponad 24000 zł,
dofinansowania uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
dofinansowania wyjazdów uczniów na olimpiady i konkursy,
dofinansowanie tournee naszego chóru liczącego pawie 100 osób na kwotę
3000 zł,
wsparcie szkolnego centrum multimedialnego na kwotę 3000zł,
sfinansowanie wyposaŜenia szkolnej apteczki na kwotę prawie 1000zł.

Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w „Sprawozdaniu Komisji
Rewizyjnej Rady Rodziców przy XXVII L.O. im Tadeusza Czackiego w Warszawie,
z działalności w roku szkolnym 2012/2013” oraz w sporządzonym przez księgową
Rady Rodziców Panią Małgorzatę Machalską „Sprawozdaniu finansowym na dzień
31.08.2013r”.
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Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych uchwał i działań Rady
znajdują się w protokołach z posiedzeń, zebranych w segregatorze Rady
Rodziców.
Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Rada Rodziców uczestniczyła równieŜ w:
•
•
•
•

opiniowaniu
szkoły,
opiniowaniu
opiniowaniu
opiniowaniu

programu profilaktycznego zaproponowanego przez Dyrekcję
dodatkowych dni wolnych od zajęć,
projektu planu finansowego liceum,
dorobku i pracy nauczycieli.

Ustępująca Rada Rodziców pragnie podziękować za efektywną, konkretną i ciepłą
współpracę zarówno z Dyrekcją liceum, jak i całym gronem pedagogicznym.
Specjalne podziękowania kierujemy takŜe do naszej księgowej Pani Małgorzaty
Machalskiej nie tylko za rzetelne i skrupulatne wykonywanie swoich obowiązków
wobec rady, ale takŜe wspieranie działań rady przez budowanie i
rozpowszechnianie pozytywnej opinii o Radzie Rodziców, wyszukiwanie ofert
wykonawców róŜnych działań na zlecenie rady, negocjowanie cen, a takŜe nadzór
nad realizacją działań związanych umowami.
Jako przewodnicząca Rady Rodziców kadencji 2012/2013 pragnę serdecznie
podziękować wszystkim przedstawicielom rodziców działającym w radzie za:
zaangaŜowanie, poświęcenie, współpracę i wkładane serce, a przede wszystkim
pani Ewie Bojar za wieloletnie sekretarzowanie Radzie i ogromne wsparcie
Przewodniczącej, pani Dorocie Makusz za zaangaŜowanie w rozliczenie
studniówki i pani Oksanie Kinasz za graficzne wspieranie działań Rady.
Warszawa, 16.09.2013
Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Wołkowicz
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