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Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy 37 Liceum Ogólnokształcącym        

im. Jarosława Dąbrowkiego                                                                                                                                                                                                        

w roku szkolnym 2017/2018 

1. Sprawozdanie z wykonanych zadań  

Rada Rodziców działa w 37 Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego                                                                                                                                                                                                                         

na podstawie Regulaminu Rady. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców wszystkich 

oddziałów klasowych, których w roku szkolnym 2017/2018 było 19 (klasy pierwsze – 6 

oddziałów, klasy drugie – 6 oddziałów, klasy trzecie – 7 oddziałów). 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada spotkała się 4 razy (z czego 3 spotkania były w nowym 

składzie, czyli po rezygnacji z funkcji przewodniczącego p. Roberta Duchnowskiego) 

Spotkania były protokołowane a protokoły dostępne są u sekretarza Rady.  

Podczas spotkań Rada podjęła 9 uchwał, które dostępne są również u sekretarza Rady. 

Rada postanowiła, że w roku 2017/2018 wpłaty od rodziców i opiekunów zostaną 

przeznaczone na: 

 dofinansowanie kółek zainteresowań (projekty szkolne i ogólnopolskie, 

wolontariat, gazetka, teatr szkolny), 

 dofinansowanie uczniów na podstawie indywidualnych wniosków, 

 dofinansowanie wycieczek szkolnych, 

 nagrody dla uczniów, 

 prenumerata czasopism do biblioteki, 

 opłaty bankowe, 

 wydatki biurowe (prowadzenie księgowości) i opłaty pocztowe. 

W związku z faktem, że plan wydatków był sporządzany na pierwszym zebraniu i był on w 

pewien sposób narzucony Radzie, Rada Rodziców w zmienionym składzie nie bardzo mogła 

zmienić ze względu na fakt, że część wydatków została już poniesiona. 

W związku z tym Rada postanowiła, że aby wydatki były bardziej przejrzyste i aby służyły 

przede wszystkim dzieciom zmianie ulegnie Regulamin Rady, który będzie określał w jaki 

sposób i na co będą przeznaczane środki wpłacane przez rodziców i opiekunów. 

Nowy Regulamin został zatwierdzony dnia 07 czerwca 2018 roku z datą obowiązywania od 

dnia 01 września 2018 roku. Integralną częścią Regulaminu jest wniosek, który musi być 

każdorazowo wypełniony przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie z RR. 

W Regulaminie wydatki RR podzielono na następujące kategorie, które zostały 

uszczegółowione:  

a. projekty dydaktyczno-kulturalnych organizowane w szkole lub w których szkoła 

bierze udział (np.: COOLTURALNE DĄBRO),  

b. kółka zainteresowań (wolontariat, gazetka, teatr), 

c. zakup lektur do biblioteki szkolnej, 

d. wycieczki szkolne i inne organizowane przez szkołę przedsięwzięcia o charakterze 

co najmniej klasowym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 



RADA RODZICÓW PRZY 37 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. 
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE 

 

(w każdym przypadku wymagana jest opinia pedagoga szkolnego), 

e. imprezy i wydarzenia ogólnoszkolne lub międzyszkolne (FFF), 

f. nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne wybitne osiągnięcia uczniów na 

poziomie co najmniej wojewódzkim, 

g. inne uzasadnione przez wnioskodawców wydatki na rzecz uczniów, których cel nie 

pozostaje w sprzeczności z działalnością statutową szkoły, 

h. inne wydatki, uzasadnione potrzebami Rady Rodziców związane z jej 

funkcjonowaniem i bieżącą działalnością (m.in. opłaty bankowe, pocztowe). 

Nowością w Regulaminie jest zapis, w którym mowa, że jeżeli społeczność danej klasy wpłaci 

całość zadeklarowanej kwoty na fundusz RR to 10 % tej kwoty zostanie przekazana do 

dyspozycji klasy. 

W związku z faktem, że wyjazdy integracyjne klas I są organizowane na początku września a 

nie ma jeszcze wtedy wybranej nowej Rady Rodziców było przyjętą praktyką, że podania, które 

wpływają od rodziców i wychowawców z prośbą o dofinansowanie dzieci w trudnej sytuacji 

materialnej są rozpatrywane przez Prezydium RR z poprzedniego roku. Tak też było i na 

początku września bieżącego roku. Wpłynęło 5 podań, wszystkie zostały pozytywnie 

rozpatrzone i wypłacono dofinansowanie w wysokości 2500 zł. 

Na początku września z kasy RR dokonano wypłaty 500 zł jako dofinansowanie wyjazdu 

ucznia na zajęcia terenowe do Duszników Zdrój zgodnie z uchwałą 8/2017/2018 (wniosek 

zatwierdzony w ubiegłym roku szkolnym ale wypłata nastąpiła we wrześniu). 

Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 Rada Rodziców podjęła pierwsze próby rozmów z 

Fundacją Universitas Varsoviensis w sprawie prowadzenia dedykowanych dla naszych 

uczniów kółek zainteresowań. W trakcie wakacji wypracowano formułę kursów 

przygotowujących do matury dla klas II i III, które Fundacja od wielu lat prowadzi w naszej 

szkole. Po rozmowach z Dyrekcją szkoły ustalono, że dla naszych uczniów Fundacja 

przedstawi ofertę cenową obniżoną o koszty wynajmu sal. Dodatkowo Rada Rodziców będzie 

dopłacała do każdej godziny lekcyjnej 2 zł (każdemu chętnemu uczniowi do jednego 

wybranego kursu). W chwili obecnej jesteśmy w trakcie uzgadniania listy chętnych pomiędzy 

RR a Fundacją. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 26 września 2018 


