
Warszawa, dnia 17 września 2018 r.  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY XXVII LO IM. T. CZACKIEGO W WARSZAWIE 

 

Prezydium w składzie: 

Przewodnicząca: Małgorzata Czumaj (3c)  

Wiceprzewodnicząca (poziom klas pierwszych): Anna Walczak (1a) 

Wiceprzewodniczący (poziom klas drugich): Artur Zalewski (2a) 

Wiceprzewodniczący (poziom klas trzecich): Krzysztof Wojtkowski (3d) 

Sekretarz: Maria Fałowska - Kupis (1c) 

Przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Rada Rodziców (wspierana przez Komisję Stypendialną, Komisję Rewizyjną, Komisję Studniówkową 

i Przedstawiciela ds. Zajęć Dodatkowych) realizowała swoje zadania zgodnie z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami prawa i jej Regulaminem.  

1. Przedmiotem decyzji Rady było udzielanie wsparcia finansowego wymagającym tego uczniom, 

zarówno w zakresie wyjazdów klasowych jak i edukacyjnych. 

2. Rada wsparła finansowo: gabinet lekarski, bibliotekę, kronikę szkolną. 

3. Rada czynnie uczestniczyła we współfinansowaniu stałych imprez takich jak: Festiwal Teatralny, 

KAWA, CSS.  

4. Uczniowie wspierani byli finansowo poprzez finansowanie ślubowania, Tadealiów, Dnia Sportu, Nocy 

Filmowych oraz w wielu innych inicjatywach, także samorządu szkolnego. 

5. Rada ufundowała stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz liczne nagrody za osiągnięcia 

sportowe, naukowe etc. 

6. Jak co roku, dzięki wsparciu finansowemu Rady w Szkole organizowane były liczne zajęcia 

dodatkowe, w tym nauka języków obcych (mimo braku dotychczasowego wsparcia finansowego ze 

strony administracji samorządowej).       

7. Rada zakupiła na potrzeby Szkoły dwa systemy klimatyzacji, które zostały zamontowane w salach nr 

12 i 17 (tu odpowiedzieliśmy na wnioski uczniów sformułowane w ankiecie organizowanej w Szkole). 

 

Mimo szeregu wydatków realizowanych z konta nr I, w tym montażu klimatyzacji (za kwotę 

przekraczającą 28.000 zł.), Rada dzięki wsparciu Rodziców (ściągalność składek przekroczyła 100%) 

zakończyła rok budżetowy 2017/2018 uszczupleniem nadwyżki z poprzedniego roku szkolnego jedynie 

o kwotę 10.598,75 zł. Pozostała nadwyżka: 20.858,54 zł.  

W związku z brakiem dofinansowania zajęć dodatkowych ze strony Gminy, w ramach konta nr II, 

skonsumowana została prawie cała nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego, a przy wpływach w 

wysokości 142.987,00 Rada poniosła koszty w wysokości 185.629,89 zł. Z konta nr 3 wydatkowaliśmy 

kwotę 106,26 zł. ponad wpływy.   

Reasumując, poza zajęciami dodatkowymi, których ogromny koszt finansowania spoczął praktycznie 

w całości na Radzie Rodziców, Rada zrealizowała budżet w ramach osiągniętych przychodów.   

 

Rada Rodziców w jak najszerszym zakresie starała się czynnie uczestniczyć z życiu Szkoły i w miarę 

swoich możliwości odpowiadać na potrzeby Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.   

 


