
Protokół 

z 05.01.2012r. z posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa 

Lisowska, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz – pozostałe osoby zgodnie z listą obecności 

– załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia – Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Informacja o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami. 

3. Informacja o stanie konta Stowarzyszenia i działania zmierzające do popularyzacji 

wpłat jednego procenta podatku dochodowego. 

4. Zatwierdzenie treści listu skierowanego do Członków Stowarzyszenia. 

5. Wolne wnioski. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

Ad. 1 

Sekretarz Zarządu – Barbara Powązka zapoznała obecnych z treścią protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, a ponieważ nie zgłoszono do niego uwag lub zastrzeżeń poprosiła o złożenie 

podpisów. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował obecnych, że w okresie pomiędzy posiedzeniami nie doszło 

do żadnych istotnych działań Zarządu, które zasługiwałyby na szczególny komentarz.  W 

dalszym ciągu pozostaje do załatwienia sprawa uatrakcyjnienia strony internetowej Liceum o 

materiały dotyczące absolwentów. Temat został przekazany klasie dziennikarskiej ale do dnia 

dzisiejszego Członkowie Zarządu nie mieli kontaktu z młodzieżą. Należy również podjąć 

ostateczne decyzje dotyczące jachtu „Trójka”, który znajduje się na Przystani Harcerskiej. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Stowarzyszenia – Alicja Bogdanowicz poinformowała zebranych, że na 

31.12.2011r. na koncie Stowarzyszenia znajdowało się 1286,08 zł. Należy pamiętać, że tak 

jak co roku Rada Pedagogiczna naszego Liceum podejmie decyzję o przyznaniu dyplomu i 

nagrody imienia Prof. Tadeusza Rostańskiego najlepszemu uczniowi, na którą Zarząd 

zwyczajowo przeznacza około 800,00 zł. Pozostała kwota 400,00 zł to pieniądze zebrane na 

rzecz absolwentki, która przed kilku laty uległa wypadkowi. Mimo wielokrotnych propozycji 

składanych przez Zarząd Stowarzyszenia koleżanka nasza nie wskazała sposobu 

wydatkowania tych pieniędzy. 

W dyskusji obecni na posiedzeniu Członkowie Stowarzyszenia przypomnieli, że w 2011 roku 

Rada Pedagogiczna nie wybrała ucznia, który zasługiwałby na przyznanie nagrody im. Prof. 

T. Rostańskiego. Wyrażono nadzieję, że w bieżącym roku nagroda zostanie wręczona. 

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia powoduje, że należy zintensyfikować pobieranie składek 

oraz rozpropagować przekazywanie jednego procenta na rzecz Stowarzyszenia. Niezbędne 

jest skierowanie apelu w tej sprawie do rodziców uczniów III Liceum poprzez pisemną 

informację o działalności Stowarzyszenia, a w tym o zakupach na rzecz Liceum oraz poprzez 

wykorzystanie kontaktów Szkoły z rodzicami za pośrednictwem Internetu. Przewodniczący 



poprosił Sekretarza Stowarzyszenia o odczytanie przygotowanego przez niego projektu listu, 

jaki należy skierować do rodziców uczniów III Liceum. Po dyskusji i wniesieniu kilku 

poprawek treść listu została zaakceptowana – w załączeniu. 

 

Ad. 4  

Sekretarz odczytał projekt pisma do Członków Stowarzyszenia zawierającego informacje o 

działaniach podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2011 roku oraz planowanych na 

rok bieżący. Poszczególni Członkowie otrzymają również informacje o wysokości 

ewentualnych zaległości w opłacaniu składek. 

 

Ad. 5 

W wolnych wnioskach zaproponowano aby niezależnie od comiesięcznego posiedzenia 

Zarządu odbywającego się w pierwszy piątek miesiąca zorganizować spotkanie absolwentów 

z okazji Dnia Patrona i Absolwenta. Spotkanie takie powinno się odbyć 18.02.2012r. (sobota). 

W sprawie obchodów należy również nawiązać kontakt z Dyrekcją Liceum.  

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbnik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


