
Szanowni Rodzice, 
  
Pragniemy przekazać Państwu kilka informacji, ale jako członkowie wybranej przez Państwa Rady 
Rodziców mamy nadzieję, że podanie w swobodnej formie pozwoli wytrwać do końca. Chodzi o naszą 
młodzież. 
  
Wielu z Państwa zna już szkołę od przynajmniej roku. Jest jednak Wielu nowych członków społeczności 
szkolnej i rodziców uczniów klas pierwszych. Z dużym zapałem i nowymi pomysłami. Łącząc siły 
możemy wesprzeć nasze dzieci na wielu płaszczyznach.... Na jakich? określimy wspólnie mamy 
nadzieję... Mamy kilka nowych pomysłów i liczymy na wasze wsparcie.  
  
W pierwszej kolejności chcemy Was poprosić o wypełnienie krótkiej ankiety, która zostanie Państwu 
rozesłana w najbliższym czasie. 
Do połowy października oczekujemy że poświęcicie Drodzy Rodzice kilka minut, przedyskutujecie z 
córką/synem jakie potrzeby, pomysły, projekty, konkursy itp. mogłaby wesprzeć Rada Rodziców w tym 
roku szkolnym i po prostu nam je napiszecie.  
Zbierzemy wszystkie pomysły i postaramy się je podzielić kategoriami. (może chcielibyście państwo 
zaproponować nowe ?). Dotychczas funkcjonowały: sfery społeczna - np.: dofinansowanie obiadów, czy 
zapewnienie filtrów wody (przy okazji oszczędzamy codziennie na butelce wody 2 zł i środowisko), 
rozwój - np.: konkursy olimpiady, sportowa – np.: zawody… 
Drugim elementem ankiety jest informacja czy możemy my- jako rodzice- drobnymi gestami wesprzeć 
proponowane działania - to może być dosłownie wszystko. Może ktoś z Państwa pracuje np.: w drukarni i 
mógłby zorganizować wydruk dyplomu do wybranego konkursu, inna osoba być może mogłaby pomoc 
przygotować dekoracje, ktoś inny może ma wiedzę i umiejętności, aby poprowadzić ciekawe zajęcia lub 
potrafi wykonać statuetki itp. Każda, nawet najdrobniejsza, najdziwniejsza, zaskakująca propozycja może 
okazać się ogromnym wsparciem ułatwiającym realizację wybranych zadań spośród tych 
zaproponowanych przez Państwa i młodzież.  
  
Finalnie na pewno będą też potrzebne fundusze... Składki na cele, które wspólnie określimy na ten rok 
można wpłacać na konto szkoły: 

Nnumer konta bankowego Rady Szkoły Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 
we Wrocławiu: 

Bank PEKAO SA  68 1240 6768 1111 0010 4048 2461 

BARDZO PROSIMY ABY TYTUL WPŁATY ZAWIERAŁ:  
IMI Ę I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLAS Ę. 
  
Składki są oczywiście dobrowolne, ale nie trzeba nikogo przekonywać, że realizacja większości planów 
jest związana z funduszami.  Szczególnie, że w szkole jest ponad 800 uczniów.... Wysokość składki jest 
ustalona na 100 zł.  
ALE...  
Wszyscy wiemy ile jest wydatków we wrześniu. Zatem podjęta została decyzja o możliwości wpłat 
składek NA RATY. Jeśli chcecie Państwo wpłacać 10 zł co miesiąc albo tylko 50 zł w październiku i 50 
zł w listopadzie lub możecie wesprzeć akcje większą kwota niż 100 zł - więcej planów zrealizujemy.  
Najlepiej, gdyby udało się wykonać wpłaty we wrześniu/październiku, abyśmy wiedzieli czym 
dysponujemy.  
  



Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się. Wspólnie oceńmy oczekiwania naszej młodzieży i 
wesprzyjmy realizację ich potrzeb.  
  
Następne informacje na początku października. Liczymy na to, że ankieta potrzeb zmieni się w plan 
działań na najbliższy rok szkolny wraz z szacunkowymi kosztami i wstępnym dostępnym budżetem.  
 
Co udało się nam już dla Państwa zrobić w tym roku szkolnym prezentujemy poniżej: 
 
1. Została utworzona skrzynka mailowa Rady Rodziców rr@loxv.wroclaw.pl  na którą mogą 

Państwo zawsze napisać o zadaniach dla nas, wskazać jakie ważne sprawy powinniśmy poruszyć na 
kolejnym zebraniu w szkole, czego by Państwo oczekiwaliście od nas i od Szkoły. Informacja o 
skrzynce jest widoczna w Aktualnościach na stronie głównej oraz w zakładce: Rada Rodziców – 
Komunikaty (informacja poniżej). 

2. Utworzyliśmy ponownie dla Państwa zakładkę: Rada Rodziców – Komunikaty (w menu głównym 
proszę wybrać pozycję ‘DLA RODZICÓW’ i będzie ona widoczna), gdzie będą umieszczane ważne 
informacje dla Państwa (umieściliśmy już zestawienie wydatków Rady Szkoły za ostatni rok szkolny). 

3. Opracowaliśmy prostą ankietę, która zostanie do Państwa rozesłana najprawdopodobniej jeszcze we 
wrześniu na podane przez Państwa adresy mailowe. Państwa propozycje na co wydać zebrane 
pieniądze na pewno pomogą Szkole rozdysponować je w najlepszy sposób dla naszych dzieci. 

 
Jeśli dotarli Państwo do tego miejsca to pragniemy bardzo serdecznie podziękować☺  
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