Protokół
z 3.10.2008r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia proponując zebranym następujący
porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja bieŜąca na temat spraw finansowych Stowarzyszenia.
3. Informacja nt. bieŜących problemów szkoły.
4. Powołanie Przewodniczącego obchodów Dnia Absolwenta 2009r.
5. Utworzenie stałej „zakładki” na stronie internetowej III LO.
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Ewa Lisowska, Ryszard
Stanek, Roman Banaszek, zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli, przez złoŜenie podpisu,
protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował Zarząd, Ŝe pismem z 18.09.2008r. Urzędu Skarbowego w
Olsztynie został wezwany do złoŜenia wyjaśnień dotyczących nieterminowego złoŜenia
sprawozdania CIT- 8 za 2007r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno to nastąpić do
31.03.2008r. Ze względu na konieczność sporządzenia tego sprawozdania przez
profesjonalnego księgowego udało się go znaleźć dopiero w kwietniu 2008r. Warunkiem było
sporządzenie tego sprawozdania nieodpłatnie. Sprawozdanie takie dla celów Sądu
Rejestrowego powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę
sporządzającą. Ze względu na trudności z uzyskaniem wszystkich podpisów termin załoŜenia
sprawozdania zarówno w Sądzie, jak i Urzędzie Skarbowym uległ opóźnieniu. Pracownik
Urzędu Skarbowego odniósł się ze zrozumieniem do wyjaśnień, ale poprosił o ich złoŜenie na
piśmie. Po krótkiej dyskusji obecni upowaŜnili Przewodniczącego i Sekretarza do pisemnego
złoŜenia wyjaśnień w imieniu Stowarzyszenia, jednocześnie zobowiązali Przewodniczącego
do takiego zorganizowania pracy Zarządu, aby sprawozdanie merytoryczne i finansowe w
następnym za bieŜący rok zostało przyjęte i podpisane w terminie umoŜliwiającym złoŜenie
go w Urzędzie Skarbowym przed 31.03.2009r.
Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. 03.10.2008r. w trakcie
wizyty w III LO przeprowadził rozmowy z księgową szkoły, która przy akceptacji Dyrektora
Danuty Gomolińskiej wyraziła zgodę na prowadzenie spraw księgowych Stowarzyszenia.
W najbliŜszym czasie dojdzie do ustalenia trybu, w jakim będą przekazywane dokumenty
finansowe celem ich zaksięgowania.
Przewodniczący poinformował, Ŝe na dzień 30.09.2008r. stan jedynego konta posiadanego
przez Stowarzyszenie a prowadzonego przez BOŚ w Olsztynie nr rachunku 13 1540 1072
2001 5051 3954 0001 wynosi 7.699,91zł. W tym miejscu naleŜy przypomnieć, Ŝe na
31.12.2007r. stan konta wynosił 3.621,85zł, a na tą kwotę miedzy innymi składały się odpisy
z tytułu 1% w wysokości 1.838,20zł. W bieŜącym roku z tytuły odpisu 1% do dnia
dzisiejszego uzyskaliśmy kwotę 6.386,22zł, co ogółem stanowi 8.224,42zł. Z tej kwoty na
rzecz III LO wydatkowano 2.200zł. Kwota 1.000zł przekazana została jako część naleŜności
za telewizor plazmowy, jaki zakupiło Liceum do jednej z pracowni, a 1.200zł uchwałą nr 2 z
05.09.2008r. Zarząd Stowarzyszenia przekazał na nagrodę uczniom, którzy w okresie wakacji
społecznie załoŜyli sieć internetową na terenie całej szkoły. Obie kwoty zostały wypłacone.
Na 30.09.2008r. z tytułu odpisu kwot 1% na koncie Stowarzyszenia pozostaje kwota
6.024,42zł.

Z powyŜszego wynika, Ŝe na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie dysponuje kwotą 7.699,91zł, w
tym 6.024,42 z tytułu 1%. Na pozostałą kwotę 1.675,49zł składają się składki oraz kwota
650zł przeznaczona na pomoc absolwentce naszej szkoły, która w wyniku wypadku utraciła
stopę. Informacja ta nie obejmuje wpływów i wydatków kwot uzyskanych przez
Stowarzyszenie z tytułu składek członkowskich. Kwestie te zostaną ujęte w sprawozdaniu
rocznym.
W uzupełnieniu informacji o bieŜących wpływach z tytułu 1% naleŜy wyjaśnić, Ŝe na adres
Stowarzyszenia od poszczególnych Urzedów Skarbowych wpływają jedynie informacje o
wysokości kwot, jakie przekazali podatnicy. Brak jest natomiast imiennej informacji o tych
darczyńcach. Na dzień dzisiejszy informacje takie wpłynęły z następujących Urzędów
Skarbowych: Warszawa- Ursynów- kwota 565,80zł, Ostróda- kwota 15,30zł, Kętrzyn- kwota
237,50zł. Z pozostałych Urzedów do dnia dzisiejszego informacja nie wpłynęła.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. 03.10.2008r. w godzinach rannych
spotkał się z Dyrektor Szkoły p. Danutą Gomolińską. W czasie rozmowy poinformowano się
wzajemnie o bieŜących i przyszłych działaniach podejmowanych przez Liceum i
Stowarzyszenie. Pani Dyrektor podziękowała za przekazanie przez Stowarzyszenie kwoty
1.200zł z przeznaczeniem na nagrodę dla uczniów, którzy w okresie wakacji, pod kierunkiem
nauczyciela informatyki, załoŜyli na terenie całej szkoły sieć komputerową. Pozwoliło to
miedzy innymi na wprowadzenie w III LO, jako jednej z pierwszych szkół w Olsztynie tzw.
elektronicznego dziennika. Obecnie juŜ ponad dwustu rodziców moŜe na bieŜąco za
pośrednictwem internetu otrzymywać informacje o szkolnych postępach swoich dzieci, ich
aktywności i obecności na lekcjach. Mogą oni porozumiewać się z nauczycielami,
wychowawcą i Dyrekcją Szkoły, równieŜ za pomocą internetu. Istnieje równieŜ moŜliwość
otrzymywania codziennej lub tygodniowej informacji za pośrednictwem sms na telefon
komórkowy. Dzięki temu systemowi, równieŜ Dyrekcja Szkoły zdobywa wiele informacji
przydatnych przy zarządzaniu placówką.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej trzech nauczycieli naszego Liceum otrzyma nagrody
Ministra Edukacji Narodowej. Jedna z uczennic wygrała konkurs na logo akcji „Placówka
przyjazna kombatantowi”. W czasie spotkania dotarła do Szkoły informacja o otrzymaniu
przez szkołę pomocy z Urzędu Miasta Olsztyn w postaci czterech komputerów i dwóch
drukarek. W tym miejscu naleŜy zaapelować do absolwentów Liceum o przekazywanie
szkole uŜywanego, sprawnego sprzętu komputerowego. Pozwoliłoby to na przyspieszenie
wyposaŜenia wszystkich pracowni i sal w taką liczbę komputerów, która umoŜliwiłaby
jednoczesną naukę maksymalnej licznie uczniów.
Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe na terenie Liceum w porozumieniu z OSiR organizowany jest
kurs na sternika. Zebranie organizacyjne odbędzie się 16.10.2008r. Uprawianiem tej
dyscypliny sportu zainteresowani są zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.
W ostatnich 3 latach III LO zdobywało mistrzostwo Olsztyna szkół ponadgimnazjalnych, a
niektóre z klas zamiast tradycyjnej wycieczki zorganizowały rejsy Ŝeglarskie. RównieŜ
absolwenci po raz trzeci w tym roku zorganizowali rejs po wielkich jeziorach. Podobny rejs
zorganizowali równieŜ nauczyciele.
Ad. 4
Przechodząc do kolejnego punktu Przewodniczący poprosił Ryszarda Stanka o złoŜenie
informacji nt. poszukiwań lokalu, w którym 21.02.2009r. zostanie przeprowadzony Bal
Absolwenta. Kolega Ryszard poinformował zebranych, Ŝe doszło do wstępnej rezerwacji
lokalu „Zakątki Europy”. Jego kierowniczka zadeklarowała zorganizowanie Balu Absolwenta
dla 100 uczestników, po 100zł za kaŜda osobę (bez alkoholu). Cena natomiast obejmuje 3
gorące posiłki, przystawki, napoje oraz muzykę. Podpisanie umowy, a następnie wpłacenie
zaliczki powinno nastąpić do 31.10.2008r. Zebrani zaproponowali, aby koordynatorem
działań związanych z balem Absolwenta oraz obchodami tego dnia została kol. Katarzyna

Frankowiak. JuŜ na poprzednim zebraniu zaproponowała ona, aby Dzień Absolwenta i Bal
powiązać ze spotkaniem klas, które w 2009r. obchodzą rocznicę swojej matury. MoŜliwość
taką rozpatruje rocznik Matura 1969. Do kontynuowania rozmów z „Zakątkami Europy”
upowaŜniony został Przewodniczący i koleŜanka Kasia.
Ad. 5
Przewodniczący poinformował, Ŝe Zastępca Dyrektora Liceum p. Ewa Kowalska, po raz
kolejny zaproponowała, aby uaktywnić „zakładkę” na stronie internetowej szkoły,
poświęconą działalności Stowarzyszenia. Postanowiono przygotować materiały związane z
historią i bieŜącymi sprawami Stowarzyszenia. Począwszy od niniejszego protokołu
informacja będzie przekazywana na bieŜąco, a wszyscy absolwenci będą mogli mieć wpływ
na podejmowanie przez Stowarzyszenie nowych inicjatyw.
Ad. 6- 7
W wolnych wnioskach Roman Banaszek zaproponował, aby w internecie pojawiały się
równieŜ informacje o najbliŜszych planach Stowarzyszenia. Do takich naleŜy udział
Przedstawicieli Stowarzyszenia w obchodach na terenie szkoły Dnia Edukacji Narodowej,
otwarte zebranie Zarządu, które tak, jak co miesiąc odbędzie się 7.11.2008r. w Klubie
Alternatywa przy ul. Profesorskiej w Olsztynie o godz. 1815. Na tym zebraniu ustalony
zostanie termin spotkania przy grobie prof. Tadeusza Rostańskiego, gdzie jak co roku oddamy
hołd zmarłym profesorom naszego Liceum.
Na tym zebranie zakończono.
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