Rada Rodziców
I LO im. Mikołaja Kopernika
w Łodzi

Łódź, dnia 16 września2013 roku

P.T.
Rodzice wszystkich uczniów
I LO im. M. Kopernika w Łodzi
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców w dniu 9 września br. na swoim pierwszym
powakacyjnym spotkaniu postanowiła przekazać Państwu sprawozdanie finansowe Rady Rodziców
za okres 1.09.2012 – 31.08.2013 r. obejmujące po stronie przychodów kwotę
82598,40 zł,
na którą to składają się następujące pozycje :
 stan środków na początek okresu
8485,78 zł.
 wpływy ze składek uczniów
63490,00 zł
 darowizny
2118,51 zł
 prowizje PZU
8502,58 zł
 odsetki bankowe
1,53 zł
zaś po stronie wydatków kwotę 69859,81 zł , na którą składają się :
 wydatki osobowe czyli wynagrodzenia : za prowadzenie kół zainteresowań,
księgowej, kasjerki, koszty ZUS, podatki itp. ( w tym wydatki na prowadzenie fakultetów
15904,39 zł )
25226,42 zł
 wydatki na rzecz edukacji czyli wyposażenie pracowni, zakup sprzętu
sportowego, książki do biblioteki, nagrody dla uczniów (bony + książki ), artykuły
piśmienne, prenumerata czasopism, materiały techniczne i dotyczące dni
okolicznościowych
16058,19 zł
_
usługi na rzecz edukacji czyli seminaria naukowe, olimpiady i kongresy, wycieczki,
zawody sportowe, dofinansowanie obiadów, koszty przejazdów, opłaty
bankowe i pocztowe, druk plakatów
8175,30 zł
 stypendia, organizacja matury, promocja szkoły, remonty, naprawy
7492,62 zł
 wydatki rzeczowe – techniczne czyli herbata i napoje dla uczniów, środki czystości,
wyposażenie kuchni, leki do apteczki, trawa na boisko ( 8602,45 zł )
12907,28 zł
Na koniec sierpnia br. stan środków na koncie Rady Rodziców wynosił
12687,36 zł.
I tak jak to przekazywaliśmy w piśmie z 12 września ub. r. tymi środkami dysponowała Rada , czyli
my - wszyscy rodzice . Oczywiście na wniosek Pani Dyrektor, która zna najlepiej potrzeby Szkoły.
Dla dobra uczącej się w Niej młodzieży.
Z naszych środków sfinansowaliśmy m.in. :
- dodatkowe zajęcia dla naszych dzieci w ilości ok. 300 godzin lekcyjnych z matematyki,
geografii, chemii, ekonomii, biologii, fizyki, łaciny oraz próby chóru szkolnego;
- wyjazdy edukacyjne niektórych uczniów/dofinansowanie/;
- prenumeratę niezbędnych czasopism dla rozwoju młodzieży;
- liczne nagrody, większość w postaci wartościowych bonów do sieci sklepów Empik, dla
najlepszych uczniów ze wszystkich klas;

- codzienne przygotowywanie napojów dla naszych dzieci.
W ub.roku szkolnym po raz pierwszy organizowana studniówka była rozliczana poprzez konto
Rady Rodziców. Wszystkie wpłacone pieniądze, tzn. 40421 zł miały odzwierciedlenie w umowach,
jak również w fakturach wystawianych przez zleceniobiorców czy też rachunkach za zakupione
towary. Dzięki środkom zgromadzonym na funduszu Komitetu studniówkowego mogliśmy
sfinansować dla każdego maturzysty wychodzącego z pisemnych matur wodę mineralną wraz ze
smacznym batonem.
Przypominamy, że dzięki dostarczeniu do szkoły przez jednego z rodziców z obecnej kl.IIIA
mikrofalówki, młodzież miała możliwość podgrzewania dla siebie potraw, a na spotkaniu z
producentem mundurków w maju 2012 r. wynegocjowaliśmy obniżenie ceny o 20 zł dla każdego
nowego ucznia I LO.
A ponadto pomagaliśmy naszemu Liceum w bieżącym funkcjonowaniu.
Szanowni Państwo,
Analizując potrzeby szkoły w roku szkolnym 2013/2014 podjęliśmy decyzję na podstawie § 31
Regulaminu Rady Rodziców I LO im. M. Kopernika o wysokości proponowanej rocznej składki na
rzecz Rady Rodziców.
Ustalono w głosowaniu, że składka winna wynieść w bieżącym roku szkolnym 200 zł – podobnie
jak w ubiegłych latach.
Dlatego więc zwracamy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów naszego Liceum o jak
najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji , a nawet rozważenie zadysponowania jeszcze większych wpłat.
To wszystko bowiem polepszy warunki nauki naszych dzieci.
A nasze Liceum jest wyjątkowe; ma 107- letnią historię, wspaniałe osiągnięcia, bardzo dobrych
pedagogów i wspaniałych absolwentów utrzymujących kontakt ze swoją byłą Szkołą.
Składka jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej
rodziny
Szkolnictwo formalnie jest bezpłatne. Rzeczywistość jest jednak trochę inna. Środki przekazywane
co roku naszemu Liceum nie pozwalają na realizację wielu zamierzeń.
Liczymy na zrozumienie i szeroką współpracę.
Zadeklarowaną składkę nie musicie Państwo wpłacać jednorazowo, chociaż takie rozwiązanie jest
najkorzystniejsze dla prowadzenia racjonalnej gospodarki naszymi funduszami.
Można ją regulować w miesięcznych ratach, po 20 – 30 zł.
Do niniejszego pisma załączamy dwuczęściową Deklarację. Po wypełnieniu górną część zostawimy
w Szkole, dolną zaś będziemy mieć u siebie w domu, abyśmy pamiętali ile zadeklarowaliśmy.
Ze swojej strony gwarantujemy rzetelne rozliczanie się z pozyskanych od Państwa środków i
przekazywanie informacji z realizacji planu przychodów i rozchodów, tak jak to uczyniliśmy na
początku tego pisma prezentując dane z ubiegłego roku.
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