Protokół
z 05.10.2011r. 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, Tomasz Czajczyc, Ireneusz Markiewicz,
Ryszard Stanek oraz zaproszony gość Dyrektor Szkoły Danuta Gomolińska- 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 stanie finansów Stowarzyszenia.
3. Informacja o aktualnej sytuacji Liceum.
4. Informacja o rejsie żeglarskim dookoła świata Tomasza Cichockiego.
5. Podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.

Ad. 1
Po odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania obecni Członkowie Zarządu złożyli pod
nim podpisy nie wprowadzając żadnych zmian.
Ad. 2
Skarbnik Stowarzyszenia Alicja Bogdanowicz poinformowała, że na 30.09.2011r. na koncie
znajdowało się 5.130,91zł. Z tytułu 1% otrzymaliśmy około 3.200zł. Wynika z tego, że po
odłożeniu 1.000zł na nagrodę dla najlepszego ucznia w 2012r. do dyspozycji Zarządu
postanie około 4.000zł. Korzystając z wizyty Dyrektora Liceum p. Danuty Gomolińskiej,
należy rozważyć możliwość zakupienia nowych pomocy naukowych lub wyposażenia szkoły
zgodnie z ze zgłoszonymi potrzebami.
Należy zastanowić się jakie działania powinno podjąć Stowarzyszenie, aby zwiększyć wpłaty
na konto z tytułu 1% podatku dochodowego.
Przewodniczący zaproponował, aby do końca 2011 r. przygotować list do rodziców uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych. To ci uczniowie najdłużej będą korzystać z
wyposażenia szkoły zakupionego przez Stowarzyszenie. W liście tym należy krótko określić
cele Stowarzyszenia oraz wskazać konkretne przedmioty, jakie Stowarzyszenie zakupiło i
przekazało szkole.
Ad. 3
Rozpoczynając swoje wystąpienie Dyrektor Liceum p. Danuta Gomolińska podziękowała za
zaproszenie oraz za dotychczasową pomoc, jaką udzielamy Szkole.
Przechodząc do bieżących wydarzeń poinformowała o udziale nauczycieli i młodzieży w
wyjeździe delegacji Olsztyna do Offenburga, zmianie na stanowisku wicedyrektora szkoły i o
zewnętrznych kontrolach pracy szkoły. Ze stanowiska zrezygnowała p. Ewa Kowalska, a na
jej miejsce powołano p. Joannę Witkiewicz- Purta nauczycielkę j. angielskiego.
Szkoła należy do najnowocześniejszych w województwie warmińsko- mazurskim. Jako
pierwsza wśród liceów wprowadziła dokumentację nauczania w formie elektronicznej. Sprzęt

multimedialny zakupiony przez Stowarzyszenie i Radę Rodziców jest w pełni
wykorzystywany. W 2011r. 97% uczniów zdało maturę. Wskaźnik ten utrzymuje się od kilku
lat. W bieżącym roku zmniejszono ilość klas o jeden. Polityka państwa ukierunkowana jest na
szkoły zawodowe. W najbliższym okresie w szkołach średnich przeprowadzona zostanie
kolejna reforma. Polegać ona będzie na konieczności dokonania przez uczniów wyboru grup
edukacyjnych.
W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu Pani Dyrektor, jej uczestnicy zgłosili
różnorodne propozycje:
 opracowanie przez uczniów historii szkoły w ramach przygotowań do jej 50- lecia,
 stworzenie przez klasę dziennikarską galerii internetowej interesujących osób wśród
absolwentów,
 przeprowadzenie spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Radą Rodziców,
 pogłębienie współpracy absolwentów z nauczycielami przedmiotów kierunkowych,
 częstsze zapraszanie absolwentów na spotkania z uczniami,
Pani Dyrektor zaproponowała, aby jeszcze w bieżącym roku Stowarzyszenie zakupiło na
rzecz Szkoły wyposażenie multimedialne c.d. oraz robot do nauki programowania.
Dyrektor Liceum p. Danuta Gomolińska poinformowała, że na najbliższym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej zostanie zgłoszona kandydatura Mariana Szczepańskiego Wiceprezesa
Stowarzyszenia „Pro Patria” do Honorowej Matury III LO. Obchody Dnia Edukacji
Narodowej planowane są na 14.10.2011r. Na terenie szkoły odbędzie się uroczysta akademia
w czasie, której wręczone zostaną nagrody Dyrektora Szkoły zasłużonym nauczycielom,
nadana zostanie Honorowa Matura, a uczniowie wystąpią z okolicznościowym programem
artystyczny. Pani Dyrektor zaprosiła absolwentów do udziału zarówno w akademii, jak i
wieczornym spotkaniu integracyjnym.
W 2012r. planowany jest Dzień Patrona i Absolwenta na 20. lutego. W ramach tych
obchodów planowane jest:
 prezentacja kół zainteresowań,
 koncert,
 zbieranie na fundusz stypendialny M. Antonowicza.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował zebranych, że w ostatnim czasie doszło do przerwania
samotnej podróży dookoła świata bez zawijania do portów jachtem prowadzonym przez
Tomasza Cichockiego brata absolwenta naszego Liceum Wojciecha Cichockiego. Na
pokładzie znajduje się koszulka z logo naszej szkoły, a przedstawiciele uczniów i
absolwentów brali udział w uroczystym pożegnaniu żeglarza na Molo w Sopocie. Do
przerwania rejsu doszło na skutek całkowitego zniszczenia płetwy sterowej w czasie jednego
z potężnych sztormów. Również żeglarz doznał dotkliwych urazów głowy i złamania ręki.
Mimo to potrafił udzielić sobie pierwszej pomocy i dopłynąć do jednego z portów w Afryce
Południowej. Obecnie, dzięki zaangażowaniu armatora jachtu i dyrektora projektu rejsu
Krzysztofa Mikundy (absolwent III LO) jacht podlega remontowi. Jeżeli stan zdrowia
żeglarza na to pozwoli rejs będzie kontynuowany, mimo tego, że po przymusowym
dopłynięciu do wybrzeża Afryki Południowej nie będzie można już uznać rejsu za
przeprowadzony bez zawijania do portu. Kontynuacja rejsu zależy również od terminu, w
którym jacht zostanie naprawiony, ponieważ zbyt późne wypłynięcie może spowodować, iż
wody wokół przylądka Horn nie będą mogły być pokonane przed kolejną zmianą warunków
pogodowych.

Ad. 5
Przewodniczący przypomniał zebranym, że przeznaczenie funduszy Stowarzyszenia na zakup
wyposażenia szkoły w sprzęt wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. W związku
z tym przedstawił jej projekt:
„Uchwała nr 1 z 05.10.2011r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie zakupu sprzętu elektronicznego dla Liceum
Po zapoznaniu się ze wstępnym kosztorysem przedstawionym przez firmę McNET
Modzelewski Dariusz w Olsztynie Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanowił przeznaczyć
kwotę 2.490zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) na zakup: video spliter, ekran
ręcznie rozwijany, kabel do monitora, projektor BenQ, uchwyt sufitowy.
Zakupiony sprzęt zostanie przekazany Dyrekcji III LO w formie darowizny poprzez
sporządzenie stosownej umowy.”
Po zarządzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta jednomyślnie.
Ad. 5
Z powodu braku wolnych wniosków posiedzenie zostało zamknięte.
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