
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI RADY RODZICOW I PREZYDIUM
DZIAŁAJĄCYCH PRZY XXVII L.O. im TADEUSZA CZACKIEGO

W WARSZAWIE, ZA RoK SZKoLNY 2aB/20t4

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 20I3/20t4.

Na początku wrzeŚnia 2OL4r, 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:
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Następnie dnia 16 września 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
Rodziców, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Prezydium
w składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Wołkowicz

sekretarz - witold snieć

prezydium Rady Rodziców- Anna Bartos (Id) wiceprzewodniczącaI Mirosław Krol
(IIa) wiceprzewodn iczący, Elzbieta Dziewierska (IIIc) wiceprzewodnicząca

Komisja Rewizyjna - Waldemar Humięcki (IIId) Przewodniczący, Piotr
Kaczmarek (Iid), Bogusław Lewantowicz (Ic).



Drogą e- mailową w trakcie roku szkolnego zrezygnował z pełnienia funkcji
wiceprzewodniczącego p. Mirosław Król. Wyborów uzupełniających nie
przeprowadzono.

W roku szkolnym 20L3/20I4 odbyło się 9 posiedzeń Rady Rodziców z II
zwołanych, dwa zwołane posiedzenia nie osiągnęły kworum, co skutkowało
brakiem mozliwości podejmowania uchwał. Wszystkie posiedzenia odpowiednio
protokołowano.

W specyficznych sytuacjach, wymagających szybkich reakcji Rady Rodziców na
pojawiające się potrzeby uczniów, nauczycieli i Dyrekcji, dokonywano równiez e-
mailowych głosowań uchwał zgodnie z przyjętymi zmianami w Regulaminie Rady
Rodziców (przy zachowaniu kworum minimum B głosujących, głosowanie
większościowe). Wydruki głosowań e mailowych, również zostały ujęte
w dokumentach Rady Rodziców.

Podczas zebrań Rady Rodziców towarzyszyły nam Pani Dyrektor Anna Koszycka,
Pani Dyrektor Anna Chruszczewska oraz księgowa Rady Pani Małgorzata
Machalska. Podczas posiedzeń Rada Rodziców przyjmowała takze goŚci m.in.
szefów 26 Festiwalu Teatralnego i szefów festiwalu Czacki Second Stage oraz
Szefową Kawiarni Amatorów Wydarzeń Artystycznych.

Rada Rodziców w roku 20L3l20t4 nadal prowadziła działalnoŚĆ na portalu
społecznościowym - Facebook. Zostały równiez uporządkowane dokumenty rady,
które umieszczono na serwerze ogólnodostępnym tzw ,,chmurze".

Rada starała się takze reagowaĆ na biezące potrzeby Dyrekcji liceum, grona
pedagogicznego czy uczniówI przez szybkie i biezące podejmowanie decyz1i, co
wpłynęło na pozytywne postrzeganie Rady jako organu aktywnie i chętnie
wspierającego działania szkolne.

W roku szkolnym 2OI3/ 2OL4 niektóre działania Rady Rodziców były
następujące:

* Sfinansowanie następujących kół:
.a. koło ekonomiczne przygotowujące do olimpiady
.a. Koło fizyczne
* kolo chemiczne
* Koło biologiczne
* Koło geograficzne
* Koło języka niemieckiego
n Koło matematyczne
.|. Koło astronomiczne
* Koło olimpijskie z jęz. Polskiego
* DofinansowanieFestiwaluTeatralnego
ł Festiwalu KAWA
* Festiwalu Czacki Second Stage
.i. Kroniki Szkolnej
* Biblioteki
* SKSów

Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w ,,Sprawozdaniu Komisji

Rewizljnej Rady Rodzićów przy XXVII L.o. im Tadeusza Czackiego w Warszawie,



z działalności w
Rady^Rodzicow

roku szkolnym 2013/2014" oraz w sporządzonym przez księgową
Panią Małgorzatę Machalską.,Sprawozdaniu finansowym na dzień

.3.1.,o..ń,.&{,l}.U.

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 równiez w:

. opiniowaniu programu profilaktycznego zaproponowanego przez Dyrekcję
szkoły,

. opiniowaniu dodatkowych dni wolnych od zajęĆ,

. opiniowaniu projektu planu finansowego liceum,

. opiniowaniu 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 takze do naszej księgowej Pani Małgorzaty
Macńalskiej nie tylko za rzetelne i skrupulatne wykonywanie swoich obowiązkow
wobec rady, ale takze wspieranie działań rady przez budowanie i

rozpowszechnianie pozytywnej opinii o Radzie Rodziców, wyszukiwanie ofert
wykonawców różnych działań na zlecenie rady, negocjowanie cen, a takze nadzór
nad realizacją działań związanych umowami.

Jako przewodnicząca Rady Rodziców kadencji 2Ot3l2014 pragnę serdecznie
podziękować wszystkim przedstawicielom rodziców działającym w radzie zai
zaang-ażowanie, poświęcenie, współpracę i wkładane serce/ a przede wszystkim
pani Elzbiecie Dziewierskiej, Marioli Boryn, Waldemarowi Humięckiemu i

Witoldowi śnieciowi - za wieloletnią wspólpracę.

Warszawa, 17,09,20t4

Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Wołkowicz
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Załqcznik do spraw o z dania finansow ego

okres spraw o zdaw czy : 2013-09 -01 - 2014-08-31

Rok o rachunkowy : 2073 (2013-09_01 - 2074-08-31)

A. Przychody ż50075,99
I Składki brutto określone Uchwałą Rady Rodziców 231442.50

RR l03331.50
FK I03262,00
Poligrafia 24849,00

il Pozostałe przychod1, 18633"49
Samofinansujące 5|4,/.48
Festiwal Teatralny 4121,07
CSS 9364,94

B. Koszty realizacii zadań 100139,92
I Leki 692.00

Biblioteka 2392.70
Uroczystości szkolne 2047,41
Spotkania z gośćmi 0,00
Imprezy szkolne 9153.8ż
Nagrody kl. III 9310.81
Nagrody kl, I,II 4231.41
Nagrody za osiągnięcia 340,46
Stypendia naukowe 20400,00
Dofinansowanie uczniów - wyiazdy 8541.44
Wydatki na pracownie 25568.51
Pozostałe wydatki 1398.23

II Festiwal Teatralny 300,00
CSS 9,763,07

C. Koszty administracyi ne 169571.87
1. Zużycie materiałów 5.00
2. Poii graf ia (toner, papier, konserw ac ia ur ządzeń\ 20836.81
Ą Wynagrodzenia 148730.00

Wynagrodzenia RR - nauczyciele 27]00,00
Wynagrodzenia RR - pozostałe 2700.00
Wynagrodzenia FK - nauczyciele 91 550.00
Wynagrodzen a FK - pozostałe 22400.00
Wylagrodzen a SAMOFINANSU]ĄCE - nauczyciele 4380,00

D. Przychody finansowe 7275.37
I Odsetki 0.00
1. RR statutowe ]215,37
ż. FK 0,00
a
.)- Poligrafia 0.00
4. CSS 0,00
5. Samofinansuiące 0,00
6. Stozek 0,00
E. Koszty finansowe 233.00
1. Opłaty bankowe pocztowe 233.00


