Protokół
z 9.10.2009r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia proponując zebranym następujący
porządek obrad:
Otwarcie zebrania,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
3. Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 45-lecia Szkoły
4. Plan pracy na 2009/2010r.,
5. Sprawy wniesione,
6. Zamknięcie zebrania.
1.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, Ryszard Stanek,
Andrzej Kurowski zatwierdził porządek obrad oraz przyjął, przez złożenie podpisu, protokół z
poprzedniego posiedzenia. Lista obecności w załączeniu.
Ad. 1-2.
Punkty zostały zrealizowane w sposób opisany powyżej.
Ad. 3.
Przewodniczący poinformował, że spotkał się z Dyrektorem Liceum Danutą Gomolińską i
otrzymał pięć zaproszeń dla członków Stowarzyszenia na obchody Dnia Edukacji Narodowej
oraz 45-lecia Liceum. Uroczystości te odbędą się 14.10.2009r. o godzinie 900. Przewidziana
jest akademia, wręczenie Honorowych Matur III Liceum, otwarcie wystawy malarstwa
absolwentki Urszuli Dudko oraz wystawy wydawnictw książkowych absolwentów. W
godzinach południowych przewidziany jest uroczysty obiad dla zaproszonych gości.
Ze swojej strony Stowarzyszenie przekaże w tym dniu Szkole dwa laptopy zakupione zgodnie
z uchwałą podjętą na poprzednim posiedzeniu. Wystawa wydawnictw naszych absolwentów
została wzbogacona o książki zgromadzone przez Stowarzyszenie.
Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przyznawaniu Honorowych Matur III Liceum, a wśród
wyróżnionych znalazła się zgłoszona przez nas absolwentka I Liceum – Ewa Mazgal.
Ad. 4.
Przed podjęciem decyzji dotyczącej planu pracy Stowarzyszenia na rok szkolny 2009/2010
Jerzy Kurowski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego o wysokość kwoty, jaka jak
wpłynęła na konto Stowarzyszenia z tytułu 1% podatku dochodowego. Przewodniczący nie
był gotowy na to pytanie. Poinformował jednak zebranych, że kwota ta jest niższa niż w roku
poprzednim i mieści się w przedziale 3-4 tysiące złotych. Urząd Skarbowy w Olsztynie
nadesłał już listę osób, które w deklaracjach podatkowych wyraziły chęć ujawnienia swojej
darowizny.
Po dyskusji zebrani postanowili w roku szkolnym 2009/2010 kontynuować wszystkie
dotychczasowe działania. Dotyczy to zarówno Dnia Absolwenta w ramach, którego zostanie
wręczona nagroda imienia Tadeusza Rostańskiego najlepszemu uczniowi oraz Bal
Absolwenta, jak również Mistrzostw Olsztyna w Żeglarstwie Szkół Ponadgimnazjalnych i
Absolwentów. Planujemy również aktywniej włączyć się w codzienne życie szkoły oraz
zaspakajanie jej potrzeb materialnych i wynikających z programu dydaktycznego.

Największe kontrowersje i dyskusje wywołał punkt „Bal Absolwenta”. Należy zastanowić się
nad zmianą jego formuły. Obok innych bieżących spraw będzie to przedmiotem następnego
posiedzenia, które odbędzie się 6.11.2009r. Omawiać będziemy na nim coroczne spotkanie
przy grobie Prof. Tadeusza Rostańskiego gdzie 11. listopada oddajemy cześć wszystkim
naszym zmarłym profesorom.
Ad. 5-6.
Z powodu braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.
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