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Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy 37 Liceum Ogólnokształcącym        

im. Jarosława Dąbrowskiego                                                                                                                                                                                                        

w roku szkolnym 2018/2019 

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 2018/2019 było 19 (klasy pierwsze – 7 

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

W roku szkolnym 2018/2019 Rada spotkała się 5 razy. Spotkania były protokołowane a 

protokoły dostępne są u sekretarza Rady.  

Podczas spotkań Rada podjęła 14 uchwał, które dostępne są również u sekretarza Rady. 

Rada postanowiła, że w roku 2018/2019 wpłaty od rodziców i opiekunów zostaną 

przeznaczone na: 

 dofinansowanie projektów dydaktyczno-kulturalnych (COOLTURALNE 

DĄBRO) 

 dofinansowanie kółek zainteresowań (wolontariat, gazetka, teatr) 

 dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej 

 dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 

 imprezy i wydarzenia ogólnoszkolne i międzyszkolne 

 nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce lub inne wybitne 

osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim 

 opłaty i prowizje bankowe 

 dofinansowanie kursów przygotowawczych do matur 

 rezerwa na cele statutowe 

Po raz pierwszy w roku 2018-2019 pojawił się zapis w regulaminie, który mówi, że jeżeli 

społeczność danej klasy wpłaci całość zadeklarowanej kwoty na fundusz RR to 10 % tej kwoty 

zostanie przekazana do dyspozycji klasy. W ubiegłym roku 100% osiągnęła klasa III e i 

otrzymała zwrot 10% kwoty na własne potrzeby. 

Nowością w mijającym roku było wprowadzenie wniosków na dofinansowanie, które 

każdorazowo powinni składać opiekunowie projektu, którzy chcieli otrzymać dofinansowanie 

Rady Rodziców. Uważamy, że pomimo tego, że były to nowe zasady to w większości 

wnioskodawcy stawali na wysokości zadania i wszystkie dokumenty dostarczane do Rady 

Rodziców były przygotowywane prawidłowo. 

Cały ubiegły rok szkolny Rada Rodziców prosiła Dyrekcję o dostęp do dziennika 

elektronicznego aby służy on jako komunikator pomiędzy RR a rodzicami uczniów. Pod koniec 

roku szkolnego zostały podpisane wszystkie  upoważnienia i liczymy, że z początkiem 

bieżącego roku dostęp będzie aktywny. 
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Rada Rodziców na prośbę Samorządu szkolnego przeprowadziła rozeznanie rynku firm 

oferujących wstawienie do szkoły maszyny vendingowej. Co prawda firma, która rozpoczęła 

działalność po feriach zimowych nie do końca się spisała. Jesteśmy w trakcie zmiany firmy od 

nowego roku szkolnego. 

W ubiegłym roku został zrealizowany duży projekt szkoleń antyterrorystycznych dla młodzieży 

klas I i II i szkolenie przypominające dla klas III (klasy te będąc pierwszakami mieli takie 

szkolenie). W związku z faktem, że szkolenia bardzo podobały się młodzież planujemy je 

organizować w przyszłości. 

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. 

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 kurów 

przygotowujących do matury dla klas II i III. Uważamy jednak, że formuła projektu nie do 

końca była trafiona i dlatego nie planujemy kontynuacji projektu.  

Rada Rodziców aktywnie współpracuje zarówno z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i 

Samorządem szkolnym. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie i rozmawiamy na tematy poruszane 

w trakcie zebrań Rady Rodziców. Często zapraszamy również przedstawicieli na nasze 

zebrania.  

Pod koniec roku szkolnego Rada Rodziców poprosiła Dyrekcję o przygotowanie planu 

działalności na bieżący rok szkolny na podstawie , którego zostanie sporządzony plan 

wydatków na bieżący rok szkolny. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 01 września 2019 roku 


