Sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców
za rok szkolny 2020/2021
Rada Rodziców przy X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha, podsumowując rok
swojej działalności przedstawia Rodzicom, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny
2020/2021.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu
plenarnym Rady Rodziców w dniu 4 września 2020 r. W jej skład weszło 25 członków – przedstawicieli
rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas. W trybie głosowania wybrano Prezydium Rady Rodziców na
rok szkolny 2020/2021.

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Renata Koszczewska-Smutek – przewodnicząca
Malwina Holc – wiceprzewodnicząca
Monika Stus-Żurowska – wiceprzewodnicząca
Przemysław Roszek – skarbnik
Radosław Gruźlewski – sekretarz
Rafał Adamus – członek Prezydium RR

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 1 raz stacjonarnie.
Dodatkowo odbyło się 6 zebrań Prezydium Rady Rodziców. W jednym ze spotkań uczestniczył również Pan
Dyrektor Michał Dąbkowski.
Sporządzono preliminarz budżetowy. Projekt preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania
przez Radę Rodziców stosownych uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami
wpłacanymi przez rodziców uczniów.
Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2020/2021 zapadały wyłącznie poprzez
podjęcie Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze głosowania elektronicznego członków Prezydium
pomiędzy posiedzeniami Rady zgodnie Regulaminem RR.
W roku szkolnym 2020/2021 ustalono dobrowolną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 50 złotych.

Rada Rodziców brała udział w tworzeniu dokumentów szkoły:
Zatwierdzono programy i zaopiniowano pozytywnie:
1. program wychowawczy i profilaktyki w roku szkolnym 2020/2021,
2. dni wolne od zajęć dydaktycznych,
3. awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - Pani Daria Pieńkowska.

Przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców reprezentowali rodziców na uroczystościach
i imprezach szkolnych:
1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych oraz zakończeniu czerwcowym.

Ponadto:
1. Spotkanie z wychowawcami klas celem omówienia zasad współpracy nowej rady (nauczyciele
przedstawili prośby o zakup pomocy dydaktycznych).
2. Spotkanie Rady z dyrektorem w celu omówienia potrzeb placówki oraz zebrania pomysłów na
dofinansowanie szkoły.
3. Na wniosek rady dokonano zmiany firmy cateringowej obsługującej internat.
4. Udział w zdalnej radzie pedagogicznej (przedstawienie nauczycielom problemów związanych
z nauczaniem zdalnym).
5. Użyczenie przez Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie oraz Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”
10 sztuk laptopów dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu do nauki zdalnej.
6. Na bieżąco rozpatrywano wnioski nauczycieli oraz uczniów o finansowe wsparcie.
7. Prowadzono na bieżąco korespondencję z nauczycielami oraz dyrekcją w celu poprawy warunków
nauczania zdalnego.
8. Spotkanie z kierownikiem internatu w celu poznania potrzeb uczniów oraz kadry.
9. Spotkanie z opiekunem Senatu Szkolnego w celu wypracowania zasad współpracy.
10. Spotkanie przedstawicieli rady omawiające możliwości pozyskiwania środków finansowych.
11. Wystosowanie listu np.: „Wracamy, nie pytamy” do rady pedagogicznej po powrocie z nauczania
zdalnego z prośbą o empatię i zrozumienie sytuacji uczniów.
12. Na bieżąco umieszczano informacje dotyczące działalności rady (Przemysław Roszek).
13. Wyrażenie zgody na udział młodzieży w webinariach poświęconych zdrowiu psychicznemu w dobie
pandemii.
14. Dokonywano zakupów nagród książkowych wraz z udokumentowaniem ich przekazania na dwa
zakończenia roku szkolnego.

Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
PODSUMOWANIE:
Stan konta RR z roku szkolnego 2019/2020:
Wpłaty w roku szkolnym 2020/2021 :
Wydatki w roku szkolnym 2020/2021:
Stan konta na koniec roku szkolnego 2020/2021:

24310,42zł
16561,20 zł
21956,95 zł
18914,67 zł

Wpłaty za poszczególne klasy X LO:
Klasa
Suma wpłat
L. uczniów
% wpłat

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
800
1050
750
1350
1400
250
850
28
33
36
33
28
36
30
57,14% 63,64% 41,67% 81,82% 100,00% 13,89% 56,67%

Klasa
Suma wpłat
L. uczniów
% wpłat

2AG
2BG
2CG
250
450
300
34
33
33
14,71% 27,27% 18,18%

2DG
100
34
5,88%

2EG
250
33
15,15%

2FG
2GG
140
350
34
34
8,24% 20,59%

Klasa
Suma wpłat
L. uczniów
% wpłat

2AP
2BP
800
745
31
29
51,61% 51,38%

Klasa
Suma wpłat
L. uczniów
% wpłat

3A
400
35
22,86%

2CP
2DP
150
600
35
33
8,57% 36,36%

3B
3C
150 1620,2
35
34
8,57% 95,31%

3D
0
31
0,00%

2EP
770
33
46,67%

2FP
2GP
2HP
150
300
900
32
32
32
9,38% 18,75% 56,25%

3E
3F
350
600
25
36
28,00% 33,33%

3G
0
31
0,00%

Wpłaty nieprzypisane do klas:
736,00 zł

(w tym 600,00 zł darowizny od firmy ubezpieczającej uczniów szkoły)

Razem wpłaty: 16561,20 zł
Dofinansowania zrealizowane przez Radę Rodziców w roku 2020/2021:
Wnioski o dofinansowanie działalności MUKS XLO
Papier ksero z okazji Dnia Edukacji
Wnioski o dofinansowanie biblioteki
Wniosek o dofinansowanie udziału w Odysei umysłu
Nagrody dla wyróżnionych uczniów klas trzecich
Nagrody dla wyróżnionych uczniów klas pierwszych i drugich
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakończeniem roku szkolnego

razem

(4000 zł)
(566 zł)
(2500 zł)
(690 zł)
(5950 zł)
(6400 zł)
(1846 zł)

– 21952,00 zł

Inne koszty:
Opłaty bankowe

– 4,95 zł

Razem wydatki w roku 2020/2021:

– 21956,95 zł

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy program zwrotów wpłat ponad 70% składek do klas.
Premiowany zwrotem poziom składek udało się osiągnąć tylko dwóm klasom pierwszym.
Rezerwa na zwroty wpłat ponad 70% składek do klas
– 615 zł
1D

195 zł

1E

420 zł

Szanowni Państwo,
W bieżącym roku kontynuowaliśmy planowanie i kontrolę finansów RR w preliminarzu wydatków.
Nasze plany pokrzyżowało wprowadzenia nauczania zdalnego, w związku z pandemią COVID-19.
Z tego powodu od połowy października 2020 roku w szkole wstrzymane zostały wszystkie
wydarzenia, które zwykle otrzymywały nasze dofinansowanie. Dlatego wyjątkowo postanowiliśmy

w tym roku wspierać działalność Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego XLO, którego
sukcesy przyczyniają się do wzrostu rozpoznawalności marki XLO.
Utworzona rezerwa dla klas pierwszych wróci do nich w kolejnym roku szkolnym.
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć funkcjonowanie Rady Rodziców w roku
szkolnym 2020/2021. Jednak warto podkreślić, że wpłat dokonało niespełna 34% rodziców. Liczymy
na to, że ten wskaźnik wzrośnie w kolejnym roku.
Renata Koszczewska-Smutek (przewodnicząca)
Przemysław Roszek (skarbnik)

