
SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW  

 PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

 IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁODZI   

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów III LO w Łodzi 

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2018/2019 pragniemy przekazać Państwu 

informacje dotyczące działalności Rady Rodziców w mijającym roku. Pomimo przeszkody, jaką  był 

niski budżet w odniesieniu do zadeklarowanych na początku roku wpłat ( do dnia 24.05.2019 

wpłynęło 50 % zadeklarowanej sumy)  udało nam się : 

•  pokryć koszty wynajmu kserografu dostępnego przez cały rok do bezpłatnego użytku dla                               

wszystkich uczniów  

•  zakupić dla każdej klasy papier ksero 

•  zorganizować obchody Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich rodziców 

• wspomóc finansowo organizację ,,Chrztu kotów", czyli powitanie pierwszoklasistów w 

społeczności szkolnej 

• sfinansować zakup wiązanki kwiatowej, którą uczniowie złożyli podczas marszu z okazji 

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości pod pomnikiem T. Kościuszki  

• zorganizowaliśmy słodkie Mikołajki w postaci czekolad dla każdego ucznia 

• na prośbę Samorządu Uczniowskiego zakupiliśmy ozdoby świąteczne, którymi wszystkie 

klasy udekorowały szkołę 

• dofinansowaliśmy przewóz i uczestnictwo uczniów reprezentujących naszą szkołę w 

Licealiadzie w zawodach pływackich 

• zorganizowaliśmy ,,Tłusty Czwartek" w postaci ciepłego pączka dla każdego ucznia oraz 

Rady Pedagogicznej 

• na prośbę Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcji pokryliśmy koszty wydruku 

zaprojektowanej przez uczniów ulotki o 3 LO na Dni otwarte szkoły oraz Targi Edukacyjne 

• ufundowaliśmy nagrody w konkursie przebierańców ostatkowych, który jest tradycją w 

naszym liceum i cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży  

• na prośbę Samorządu Uczniowskiego sfinansowaliśmy zakup kalkulatorów do szkolnej 

wypożyczalni 

• zakupiliśmy wodę mineralną dla 150 maturzystów na każdy dzień pisemnych egzaminów 

• ufundowaliśmy nagrody książkowe i nagrody specjalne dla tegorocznych maturzystów 

oraz pamiątkowe birety 

• ufundowaliśmy nagrody książkowe i nagrody specjalne dla uczniów wszystkich klas na 

zakończenie roku szkolnego  

 

 Niestety nie udało nam się zrealizować części planów, które mamy nadzieję zrealizować w 

najbliższej przyszłości, jeśli tylko Państwo nam na to pozwolą, uwzględniając w swoich planach 

dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców . 

Każdy Rodzic lub Opiekun uczniów naszej szkoły może zapoznać się z dokumentacją wydatków 

RR dostępną u członków Prezydium RR, a także uzyskać wszelkie informacje związane z 

działalnością RR. 

Bądźmy solidarni i sprawmy, aby czas spędzony przez Nasze dzieci w szkole pozostał na długo w 

ich pamięci, także jako czas pozytywnych wrażeń. 

    

   Z poważaniem 

 Przewodnicząca Rady Rodziców 

  Anna Zawilińska-Drobnik 



 

 

 
 


