
Drodzy Rodzice,

jesteście Państwo ważnym gremium w naszym liceum. Wspólny cel łączy, a jest nim, dla 
nas wszystkich, sukces naszych dzieci. Dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu, Rada Rodziców
działając w Waszym imieniu, wspólnie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami podejmuje działania, by 
uczniowie ten cel osiągnęli. W minionym roku szkolnym pandemia i nauka zdalna oraz wybuch 
wojny w Ukrainie stanęły na drodze pełnej realizacji naszych działań, ale pojawiły się nowe 
obszary naszych działań. Dołożyliśmy starań, by społeczność szkolna, a zwłaszcza uczniowie 
odczuli nasze zaangażowanie i pomoc. W kilku słowach przedstawimy realizację założonego na 
początku ubiegłego roku planu.  

Ochoczo wspieramy bibliotekę w zakupie książek, czasopism i innych wydawnictw oraz 
prowadzonej działalności na rzecz uczniów, dofinansowaliśmy także kółka zainteresowań: 
wioślarskie, fotograficzne, brydżowe, debatanckie oraz chór. Udzieliliśmy wsparcia finansowego 
młodzieży w olimpiadach, konkursach krajowych i międzynarodowych, ufundowaliśmy stypendia 
naukowe oraz zakupiliśmy dodatkowe wyposażenie pracowni biologicznej oraz szkolnej reżyserki, 
a także sfinansowaliśmy zakup zamków szyfrowych do części uczniowskich szafek. Znacząco 
dofinansowaliśmy wyjazdy szkolne organizowane w miejsce obowiązkowych warsztatów, które 
ponownie nie odbyły się tym razem z powodu wybuchu wojny w Ukrainie. 

Wszystko to było możliwe dzięki Waszym wpłatom na fundusz Rady Rodziców. Jest to 
pomoc bardzo realna i wartościowa. Otrzymane od Państwa pieniądze przyczyniają się do 
sukcesów naukowych uczniów i pozwalają na systematyczne podnoszenie warsztatu naszego 
liceum. Poprzez działania Rady Rodziców każdy uczeń naszej szkoły korzysta z tych pieniędzy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, by każdy kto chciałby wesprzeć nasze działania na 
rzecz uczniów, dokonał wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Proponowana składka to 300zł za rok, 
ale każda złotówka jest mile widziana. Wpłaty są dobrowolne, więc tym bardziej za nie 
dziękujemy. 

Rada Rodziców posiada fundusz socjalny dla uczniów. Wypełniony wniosek (dostępny na 
stronie szkoły w zakładce RR) należy przekazać wychowawcy, do pedagoga szkolnego lub 
zostawić w sekretariacie szkoły dla RR. UWAGA: NOWY REGULAMIN I WNIOSEK.

Drodzy Rodzice, Rada Rodziców jest Waszym głosem w szkole, dlatego możecie do nas 
kierować pytania, pomysły czy problemy – kontakt na stronie szkoły, w naszej zakładce.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączania się w działania Rady Rodziców, chociażby 
poprzez udział w Trójkach Klasowych, jak też w innych formach.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował pojawienie się dodatkowych potrzeb dla nowych 
uczniów i imigrantów z obszarów objętych wojną. Szkoła była okresowym schronieniem  i 
jedynym domem dla kilkuset osób. Cała społeczność szkolna, w tym ogromna liczba rodziców,  
była bardzo zaangażowana w pomoc uchodźcom, za co bardzo dziękujemy. RR wsparła działania 
pomocowe poprzez organizację pomocy rzeczowej oraz działania społeczne. 

Finanse na te działania pochodziły ze źródeł zewnętrznych, nie związanych z finansami RR.

Dziękujemy.
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W szkole działa pomoc koleżeńska, kontakt przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 
Sprawnie działa szkolna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (info na stronie szkoły). 


