Sprawozdanie Zarz~du Stowarzyszenia Absolwentow
Liceum

Og6lnoksztalc~cego

im. Krola Jana m Sobieskiego w Wejherowie

za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. Stowarzyszenie Absolwentow LO im. Krola Jana III Sobieskiego w Wejherowie (zwane dalej SALO)
na dzien 31 grudnia 2011 r. liezyio 91 ezionkow - 0 12 mniej, nit w grudniu 20 10 r.
Uehwa1'\: Walnego Zebrania SALO z dnia 31 .05.2011r. w poezet cz1onkow SALO
natomiast zgodnie z z § 11 ust.2 Statutu, skreslonyeh zosta1o

dziewi~tnaseie

przyj~to

siedem osob,

osob.

II. Adres siedziby Stowarzyszenia: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa l.

ill. Stowarzyszenie wpisane zosta1o do Krajowego Rejestru S,\:dowego - Rejestr Stowarzyszen, Innyeh
Organizaeji Spoieeznyeh i Zawodowyeh, Fundacji oraz Publicznyeh Zakladow Opieki Zdrowotnej S'l.du
Rejonowego Gdansku w dniu 04.12.2001 r., pod numerem 0000067311 .
Regon Stowarzyszenia 191340259.

IV. Nad realizaej,\: celu statutowego Stowarzyszenia tj: "dzialalnosc oSwiatowa, kulturalna w zakresie
kulturyfizycznej i sportu a takze wspieranie takiej dzialalnosci oraz integracja absolwentow i
sympatyko'rf! Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Krola .lana III Sohieskiego w Wejherowie" w okresie
01.01.2011r.- 3l.05.2011r. Zarz'\:d pracowa1 w skfadzie: przewodnicz,\:ca - Marzena Skrzynecka,
wiceprzewodnicz,\:cy - KrzysztofMat1osz, sekretarz - Maria Kokoszka, skarbnik - Halina Rudzinska,
ezionek - Iwona Kwidzinska,
natomiast w okresie 01.06.2011r. - 31.12.2011 r. w skladzie: przewodniczqca - Marzena Skrzynecka,
wiceprzewodnicz'\:ca - Katarzyna

G1~bocka,

sekretarz - Maria Kokoszka, skarbnik - Halina Rudzinska,

cz10nek - Krystyna Lisius
W roleu sprawozdawczym mia10 miejsee trzynascie protokolowanych spotkan.
V. Dzia1alnosc oswiatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu a takie wspieranie takiej

dzialalnosci.
Zarz'\:d Stowarzyszenia utrzymywa1 i utrzymuje sta:l:y kontakt z Dyrekcj,\: Liceum i wspieral dzia1alnos6
Szkoly w w/w zakresie.
1. Stowarzyszenie podobnie jak w latach ubieglych

obj~o

patronatem Ogolnopolski Festiwal Malych

Form Teatralnych im. Adama Luterka oraz wspomaga.J:o dzia.J:alnosc licealnego zespo:l:u teatralnego
"Prawie Lucld'. Dofinansowano

organizacj~

Ogolnopolskiego Przegl'\:du Ma1ych Form Teatralnych,

przekazuj'\:c srodki finansowe na nagrody i wydanie folderow OPMFT (kwota 2000 zl).
2. W ramaeh propagowania i rozwijania wsrod spoiecznosci szkolnej i lokalnej zainteresowania j~zykami
obeymi oraz podnoszenia kompetencji j~zykowych uczniow Liceum dofinansowano dzialania zwiqzane
z polsko - franc\.lsk,\: wymian,\: m10dziezy licealnej (kwota 1000 zl) oraz ufundowano speejaln,\: nagrod~
1

Powiatowego Mini Festiwalu Poezji w

J~zyku

Angielskim dla ucznia LO "Sobieskiego", ktorego

wyst~p

w sposob szezegolny wyroznif siy podezas festiwalu (JaK"Ub Klein - nagrody rzeezow(t 0 wartosei 200 zi),
3. Dofinansowano wyjazd uczniow klasy drugiej (lIe) do Sierakowic na konkurs "Doktor Florian
Ceynowa - od niego wszystko

si~ zacz~lo"

(kwota 250 zl),

4, Przekazano Szkole w formie darowizny dwie sztalugi maiarskie, ktore wykorzystuj<t uczniowie
uezestniez(tey w

zaj~eiaeh

szkolnego kola plastycznego (1cwota 500 zl) ,

5. Podczas uroczystosci pozegnania absolwentow Liceum w 2011
Nagrody Stowarzyszenia, Otrzymaly je dwie osoby, ktorych
wyroznialy

si~

L wr~czone

osi<tgni~cia

zostaly tradycyjne

artystyczne lub naukowe

w skali kraju:

Karolina Ossowska - dziaialnosc artystyezna z teatrem "Prawie Lueb", dziaialnosc dziennikarska oraz
dzialalnos6 naukowa (laureatka Olimpiady Jl(zyka Polskiego na szczeblu centralnym); nagroda w kwocie
600 zt
Adam Jankowski - dzialalnos6 naukowa (finalista szczebla centralnego Olimpiady FiJozoficznej; nagroda
w kwoeie 400 zi,
6. W celu wspierania dzialalnosci

oswiatow~j

Liceum, Zarzi!d Stowarzyszenia wspomagal

organizacj~

Dni Otwartych LO "Sobieskiego" dofinansowuj<tc projekt edukacyjny "Fraktale",
VI. Integracja absolwentow i sympatykow Liceum
W 2011 r, Zarzqd Stowarzyszenia prowadzil' roznorodne dziaiania, ktore miaiy na celu zaciesnianie
mi~dzy

wi~zi

Szkol<t i Jej absolwentami oraz promocj~ Szkcly i Stowarzyszenia w srodowisku,

1. Zorganizowane zostaiy dwa spotkania absolwentow tj , bal karnawalowy w hotelu "Jurysta" w
Jastrz~biej

Gorze (04,02,2011 r.), w ktorym uczestniczylo 93 osoby oraz spotkanie jesienne w Dworku

"Rajska Gora" w Gorze (01.10 ,2011 r.), w ktorym wziyly udziai 940soby.

2. Zorganizowano spotkanie z ko1. Stanislawem Ilnickim, absolwentem LO z roku 1957 (obecnie
profesorem Wojskowego Instytutu Medycznego), w ktorym uczestniczyli absolwenci rocznikow 1957
1962 oraz obecni uczniowie Liceum. Inicjatorami spotkania byh kol. Stanislaw Piotrzkowski i kol. Maria
Miodzikowskiej (03.11.2011 r.)
3. Stowarzyszenie i dzialalnosc Stowarzyszenia byla promowana i prezentowana podczas Dni Otwartych

LO w dnil! 21.03.2011r.
4. Informacje 0 dziaialnosci SALO wywieszane s<t stronie internetowej Stowarzyszenia
www.liceum1.wejher·. pl/stowarzyszenie i w

miar~

mozliwosci w lokalnej prasie, Na biez<tco

prowadzona jest kronika Stowarzyszenia, w ktorej znajduji! si~

zdj~cia.

wszystkich organizowanych

spotkao, wpisy gosci bior<tcych w nich udzial, wycinki czasopism, ktore umiescily artykuly 0 dzialalnosci
Stowarzyszenia oraz imprezach

obj~tych

patronatem Stowarzyszenia.

Przedstawiciele SALO uczestniczyli w uroezystosciach pogrzebowych honorowego czionka
Stowarzyszenia prof Alfonsa Kawskiego .
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VII. Odpisy uchwa.J: z protoko.J:6w za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
1. Uchwa1:a z dnia 10.02.2011 r.

- przekazanie 200 z.J: na nagrod~ dla najlepszego ucznia
Poezji w

J~zyku

bior~cego

udzia.J: w Powiatowym Festiwalu

Angielskim.

2. Uchwa.J:a z dnia 03.03.2010 r.
- przekazanie 500 z1: na zakup sztalug malarskich
- przekazanie 100 zl na druk plakat6w (projekt edukacyjny "Fraktale") .
3. Uchwala z dnia 17.03.2011r.

- dofinansowanie dzialan w ramach

mi~dzynarodowej

wymiany mlodziezy polskiej z francuskq

w kwocie 1000 z-J:.
4. Uchwa.J:a z dnia 26.04.2011r.
- przyznanie nagr6d dla wybitnych absolwent6w w lqcznej wysokosci 1000 z1.
5. Uchwalazdnia04.10.2011r.
- dofinansowanie w kwocie 2000 z1: nagr6d dla laureat6w oraz organizacji Og61nopolskiego
Przeglqdu Malych Form Teatralnych im. A. Luterka
- dofinansowanie koszt6w podr6zy uczni6w do Sierakowic w kwocie 250 zl.
Vill. Struktura przychod6w w 2011 r. przedstawiala
Przychody z dzialalnosci statutowej

si~ nast~pujqCo :

25.298,40 zt

Sk1:adki brutto okreslone statutem

2.930,00 zl

Darowizny i dotacje

7.190,20 zl
15 .178,20 zl

Zysk w 2010 roku
Pozostale przycbody

20,95 zl
20,95 zl

Przychody finansowe (odsetki bankowe)
IX. Struktura koszt6w w 2011 roku przedstawiala

si~ nast~pujqCo:

Koszty dzialalnosci statutowej
Koszty realizacji zadan statutowych w 2011 r.
Kosztyadministracyjne

5.023,89 zl
5.023,89 z}
1.034,54 zl

Zuzycie material6w

464,41 zl

Prowizje bankowe

126,28 zl

Znaczki pocztowe

443,85 z1

X. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie byla przeprowadzona zadna kontrola.

